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Boulanger, 1° Georges, Fransch politicus,

de hoofddrager van de revanchegedachte na 1870.
* 29 April 1837 te Rennes, f 30 Sept. 1891 te Elsene.

In de oorlogen van
het tweede keizer-

rijk, alsook in de
onderdrukking der

Parijsche Commu-
nards, speelde ge-

neraal B. een voor-

aanstaande rol. In

Jan. 1886 werd hij,

als vertegenwoordi-

ger van de radicale

partij van Clémen-
ceau, tot min. van
Oorlog in het kab.

Freycinet benoemd,
welke functie hij

ook in het kabinet

Goblet bekleedde.

Tijdens zijn bewind

trof hij maatregelen om de prinsen uit de huizen

Bonaparte en Orléans uit het land te verbannen.

In dien tijd genoot B. een ongehoorde popu-

lariteit, dank aan zijn populaire handelwijze en aan

zijn gestook tegen Duitschland.

Nochtans werd hij in Mei 1887 uit het ministerie

Bouvier geweerd, en zelfs in Maart 1888, onder het

ministerschap van Tirard, van de officierslijsten ge-

schrapt. Nu trad B. voorgoed in de politiek, schaarde

alle misnoegden, zoowel radicale republikeinen als

monarchisten rond zich, en liet zich in April tot volks-

vertegenwoordiger verkiezen. Wegens zijn kuiperijen

en zijn al te vrijmoedig optreden voor een grondwets-

herziening, begon het nieuwe ministerie Tirard-

Constans maatregelen tegen B. te treffen. In April 1889

werd een bevel tot aanhouding tegenhemuitgevaardigd,

maar de generaal verkoos naar Brussel te vluchten.

Door het verval van zijn partijgenooten, de Boulangis-

ten (la Boulange), en tevens door den dood van zijn

vriendin Marguerite de Bonnemain ontmoedigd,

pleegde B. op haar graf te Elsene bij Brussel zelf-

moord.
L i t. : F. Laur, L’époque boulangiste (1912) ;

Bran-
thöme, Le brav’ général B. (1931). F. Eoutte .

2° L i 1 i, Fransch componiste; * 21 Aug. 1893,

f 15 Maart 1918 te Parijs. Behaalde in 1913 met de

cantate Faust et Hélène als eerste vrouw den Grand

Prix de Rome. Schreef eenige monumentale koorwer-

ken, vol machtige expressie (o.a. Trois Psaumes),

verder liederen, 2 orkeststukken en een onvoltooid

gebleven opera, La Princesse Maleine.

L i t. : H. E. Reeser, L. B. (De Muziek, Febr. en

Maart 1933). Reeser .

Boulangcrict, looderts van plaatselijk belang.

Formule Pb6Sb4Sn . Komt op gangen voor naast anti-

moonglans en kwarts.

Boulangismc, naam van de partij der afgeschei-

den radicale republikeinen en monarchisten, die zich

rond Boulanger schaarden en o.m. grondwetsherzie-

ning eischten. De partij verliep zeer spoedig. > Bou-

langer (1°).

Boulbon, E d m o n d, aanvankelijk Cister-

ciënser; herstelde volgens den wensch van Pius IX
in 1858 de Norbertijner Orde in Frankrijk naar de

primitieve observantie.

Boulder, 1° voornaamste mijndistrictin

W. Australië, ten O. van Kalgoorlie. Bekend mijn-

gebied is er de Golden Mile, een der rijkste mijnstreken

der aarde; vooral goud. De rijkdom neemt er echter

langzaam af; met toenemende diepte worden de kosten

steeds hooger en de vondsten geringer.

2° Met Kalgoorlie een dubbelstad in

Australië, samen ong. 11 000 inw. De stad ligt in een

halfwoestijn; het weinige hout, dat er vroeger was, is

geheel voor de mijnen gebruikt. Ruime straten, groote

huizen en openbare gebouwen zijn in den bloeitijd

ontstaan; tegenwoordig is door het afnemen van de

hoeveelheid goudertsen de bedrijvigheid in de stad veel

minder. Er is zelfs achteruitgang. Voor de watervoor-

ziening is 1903 klaargekomen een waterleiding, die

over een afstand van 620 km het water uit de Darling-

keten bij Perth naar Kalgoorlie voert.

Zwagemakers.
3° Een stadje in den Noord-Amer. staat Colorado

(40° 5' N., 105° 20' W.) aan den O. voet van het Rots-

gebergte; in 1930: 11 223 inw. Zetel van de University

of Colorado (in 1930: 6 910 studenten
,
waarvan ongeveer

3 000 alleen de zomercolleges volgden). B. ligt midden
in een streek, die rijk is aan delfstoffen (ligniet, petro-

leum, natuurgas, goud, zilver, tungsteen, koper, lood,

fluorcalcium). Polspoel .

Boulder Clay, > Keileem.

Boulder Dam, ook Ho over Dam, is

de naam van een reusachtigen stuwdam (700 voet

hoog), die in de Colorado-rivier wordt opgetrokken

ten Z.O, van de stad Las Vegas (36° 20' N., 115° 20' W.)
in den N. Amer. staat Nevada.

Boulè. De B. of senaat, in de oud-Grieksche steden

in den regel ontstaan uit den primitieven koninklij-

ken raad, is in de latere aristocratische en (of) oligar-

chische staatsinrichting samengesteld uit edelen, in de

democratieën uit volburgers. Het aantal leden (bou-

leutai) varieert van 60 tot 1 000; te Athene van 400

onder Solon tot 500 onder Cleisthenes en zelfs tot 750

in bepaalde perioden. De B. komt nagenoeg overeen

met onze „uitvoerende macht”; zij beheert daaren-

boven de staatsfinanciën, de openbare gebouwen,

leidt de buitenlandsche politiek, is het hoofd der

politie. De loopende zaken worden afgehandeld door

een bestendig college uit den schoot der bouleutai

genomen (te Athene de prytaneis). Buiten de B. en de

volksvergadering (ekklèsia) bestond te Athene ook de

ouderwetsche B., > Areopagus genoemd.
V. Pottelbergh.

Boulée, Etienne Louis (ook Boullée of

Boullié geheeten), Fransch bouwmeester van Klassicis-

tische richting, verzette zich tegen het Rococo. * 1728

te Parijs, f 1799 aldaar.

Boulenger, 1° H i p p o 1 y t e, Belgisch schil-

der. * 3 Dec. 1837 te Doornik, f 4 Juli 1874 te Brussel.

Omtrent 1863 wordt hij bekend. Zijn kunst is vooral

geïnspireerd op de Fransche realisten en den stichter

der Tervurensche schilderschool. Zijn onderwerpen

neemt hij vooral uit de buurt van Tervuren. Hij weet

zijn landschappen atmosfeer en een zekere weidschheid

te geven. Werkt graag met samengestelde kleuren,

waarbij het grijs overheerscht. Sluit zich omtrent 1870

aan bij de door Felicien Rops gestichte „Société inter-

nationale des Aquafortistcs” te Brussel.

Voorn, werken: De witte beukenlaan (1871,

museum te Brussel) ;
Gezicht op Hastières

;
Vijvers van

den grijzen molen van Ter Hulpen. — Lit.

:

Pol de

Mont, De Schilderkunst in België (1921, 161 vlg.).

Knipping.

G. Boulanger.
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2° Jacques, Fransch geschiedschrijver en

criticus. * 1879 te Parijs. Stichter van de Société des

études rabelaisiennes en van de Revue du XVIe siècle.

Werken: Les Dandys (1907) ;
Marceline Desbordes-

Valmore (1909) ;
Paris romantique (1912) ;

Un pro-

fesseur de snobisme (1913) ;
De la valse au tango, histoire

de la danse (1913) ;
Au pays de Gérard de Nerval (1914)

;

Le Grand Siècle (1913—1914) ;
Mais 1’art est difficile

(1921—1922) ; Renan et ses critiques (1925) ;
La vie de

Saint Louis (1929) ; Les comptes de Louise de Savoie

et de Marguerite d’Angoulème (met Abel Lefranc).
3° Marcel, Fransch romanschrijver, * 1873 te

Parijs. Zijn werken worden gekenmerkt door mon-
daine elegantie, klassieken smaak, zuiverheid van
taal en de fijne „esprit” van vroeger. De sport neemt
in zijn romans een groote plaats in.

Werken: Le page (1900) ;
La croix de Malte (1902)

;

Au pays de Sylvie (1904) ;
Lettres de Chantilly (1907)

;

Nos élégances (1908) ;
Le pavé du roi (1910) ;

Mes rela-

tions (1911) ;
Cours de vie parisienne (1913) ; Le fourbe

(1914) ;
Nouvelles lettres de Chantilly (1923) ;

Le vi-

comte (1924) ;
Le duc de Morny, gentilhomme francais

(1925) ;
Eloge du snobisme (1926) ; Les moeurs du jour

(1926) ;
Mazarin, Soutien de 1’Etat (1929).

Bouleuthèrion, raadhuis der Grieksche en

Hellenistische steden, waar de raad (boulè) vergaderde;

de zitplaatsen waren amphitheatersgewijze gebouwd;
het b. van Athene lag aan de Zuid-zijde van de markt
(agora).

Boulevard (Fransch, wellicht aan het Ned. „bol-

werk” ontleend), een straatweg op de plaats van vroe-

gere vestingwerken na de ommanteling eener

stad. Bekend zijn vooral de breede, over een lengte

van ruim 41 /2 km aangelegde Parijzer Boulevards

(17e eeuw).

Boulevardicr-genre , de stijl der Parijsche

boulevard-kranten, die sensationeele berichten lan-

ceeren.

Boulimjrin, uitgediept, vlak en rectangulair

gevormd, kort geschoren grasperk in regelmatigen

tuinaanleg.

Boulle, André Charles, schrijnwerker-

ebenist te Parijs. * 1642, f 1732; werkte herhaaldelijk

voor Lodewijk XIV. Zijn specialiteit is het beroemde
inlegwerk; deze techniek, reeds uit de Renaissance

bekend, voerde hij tot hoog raffinement op, vooral

door de gebruikte materialen: ebbenhout, schildpad,

ivoor, parelmoer, brons, etc. De Fransche paleizen

(Versailles) bezitten nog vele zijner kostbare meubelen.
L i t. : Havard, Los Boulle (Parijs 1893) ;

Cham-
peaux, Les dessins de A. Ch. Boulle (Revue d. Arts déo.

VI). Schretlen.

Boulliaud, I s m a e 1, Fransch wiskundige

en astronoom. * 1605 te Loudun, f 1694 te Parijs.

B. schreef talrijke werken over wiskunde en astronomie

en stond in relatie met vele geleerden van zijn tijd, die

hij op zijn menigvuldige reizen grootendeels persoon-

lijk had lecren kennen. Hij verdedigde het stelsel

van Copernicus. Oorspronkelijk Protestant, bekeerde
hij zich later tot het Katholicisme en trok zich terug

in de abdij van St. Victor te Parijs.

Werken: Philolai, sive d&ssertationis de vero
systemate mundi libri IV (Amsterdam 1639) ;

Astro-
nomia Philolaica (Parijs 1645). Dijicsterhuis.

Boulogne, kamp van, noemt men de con-
centratie van leger en vloot in 1801 door Napoleon
onder Latouche-Tréville voor de landing in Eng.;
werd in 1804 opgeheven, daar het succes te onzeker
was en het leger bovendien wegens den derden Coalitie-

oorlog naar Oostenrijk moest.

Boulogne, 1° Etienne Antoine,
Fransch bisschop ten tijde van Napoleon I

en Lodewijk XVIII; * 1747 te Avignon, f 1815 te

Parijs. Weigerde den eed op de Constitutie; werd
verscheidene malen gevangen genomen, o.a. om zijn

vrijmoedig optreden op het zgn. nationaal concilie

te Parijs (1811). B. toonde in zijn preeken en geschriften

een vlammenden ijver en heeft groote verdiensten door

zijn moedig en onversaagd optreden en de standvastige

verdediging der Christelijke beginselen.
2° Guido van, bisschop van Doornik, 14e eeuw,

> Guido van Boulogne.

Boulogne-Billaneourt, vroegere voorstad

van Parijs, aan den Z.W. kant van de Seine; 86 234
inw. (1931). Vele villa’s, Gotische kerk (ong. 1400).

Industrie (parfum, auto’s). Ten Noorden ervan het

Bois de Boulogne.

Boulogne-sur-Mer, arr. hoofdstad in het

dept. Pas de Calais in Frankrijk, 50° 45' N.,
1° 35' O. 61 854 inw. (1931). De oude bovenstad heeft

wallen uit de 15e eeuw. In de benedenstad veel handels-

wijken, flinke handelshaven. Reizigersverkeer naar

Engeland. Visscherij; wijnhandel; industrie. Reeds in

den Romeinschen tijd bekend. In de middeleeuwen
het graafschap Bourbonnais. In 1477 aan Frankrijk;

door' de Engelschen bezet 1644—1550. Napoleon
trachtte hier een vloot uit te rusten tegen Engeland.

In 1840 deed Napoleon III er zijn mislukten aanslag.

Vaderland van Sainte-Beuve. Heere.

Boulonnais, oud Fransch graafschap met de

hoofdstad Boulogne.

Boulonnecsch paard, Fransch trekpaardenras,

voorkomend in N.W. Frankrijk (Pas de Calais).

Vroeger lichter van bouw dan thans. De voornaamste
kleur is appel- en blauwschimmel. Naamsafleiding

van de plaats Boulogne als centrum van het fok-

district.

Bouman, 1° Cornelis, kapitein van de

Tienhoven, deed op last van de W.I.C. van 1721 tot

1722 met Jacob Roggeveen op de Arend en Roelof

Rosendaal op de Afrikaansche Galei een ontdek-

kingstocht naar het onbekende gedeelte der wereld,

gelegen in de Zuidzee ten W. van Amerika. Zij ont-

dekten het Paascheiland, deden de Paoemotoe- en

Samoa-eilanden aan en bereikten langs de N. kust

van Nieuw-Guinee Java. de Visser .

2° Jo hannes, Noord-Nederlandsch architect;
* 1708 te Amsterdam, f 1776 te Potsdam. Als bouw-
meester van den Pruisischen koning (1732) hield hij

toezicht op den bouw der Berlijnsche Poort en het

raadhuis van Potsdam en plaatste er, volgens eigen

ontwerp, de zgn. Hollandsche huizen. In Berlijn bouw-
de hij den dom (1747—1750), de Munt, het Invaliden-

huis en het paleis van Prins Hendrik (1754—1764),

nu universiteit. Volgens zijn plannen werd de zgn.

Ridderacademie geheel omgebouwd. Zijn zoon
George Frederik bouwde de oude Koninkl.
Bibliotheek (1775—1780). Knipping.
3° Martinus Johannes, Ned. musicus;

* 29 Oct. 1858, f 11 Mei 1901. Eerst organist, sedert

1887 directeur van de muziekschool te Gouda.
Werken: opera’s (o.a. De Tempeliers, Het Meilief

van Gulpen), koor- en orkestwerken, kamermuziek,
liederen.

Boumans-cilandcn, Samoa-eilanden.
Boundary, de grenzen van het cricket-veld;

ook een slag, welke als resultaat heeft, dat de bal de
grenslijn van het speelveld passeert.
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Boun fen Fryske Selskippen büten
Fryslan, bond, waarbij de meeste vereenigingen

van Friezen buiten het gewest zijn aangesloten; opge-

richt in 1923. (Deze bond is eigenlijk de tweede; de
eerste bestond van 1906—1918.) Hij omvat thans

36 selskippen met een 3 200 leden. Naast het leggen

van • organisatorisch verband tusschen de betreffende

organisaties, is het voornaamste doel door gemeen-
schappelijke actie krachtig te ijveren voor het behoud
en de bevordering van de Friesche taal. Middelen
daartoe zijn o.a. Friezendagen met zangwedstrijden

en openluchtspelen; tooneelwedstrijden; de bond
speelt een actieve rol (o.a. doet veel ter bereiking van
een betere samenwerking) in de > Friesche Beweging.

van der Meer .

Bounty-bay, landingsplaats van het eil. Pit-

caim (Eng.), dat behoort tot de Paumotoe-eil. in den
Grootcn Oceaan; genoemd naar de muiters van het

Eng. schip de „Bounty”, die zich 1789 op Pitcaim
vestigden.

Bounty-eilanden, groep van 24 betrekkelijk

hooge rotsachtige eil., in den Grooten Oceaan (47° 50'

Z., 179° O.), 650 km ten O. van Nieuw-Zeeland. Opp.
13 km2

. De eil. zijn onbewoond, worden slechts van tijd

tot tijd door walvischvaarders aangedaan. Er is een

levensraiddelenstation voor schipbreukelingen. 1788
werden ze ontdekt door den kapitein der „Bounty”
en in 1901 door Eng. in bezit genomen en gevoegd bij

Nieuw-Zeeland. Zwagemakers.
Bouquet, Dom Martin, Fransch Benedic-

tijn en geschiedschrijver; * 1685 te Amiens, f 1754 te

Parijs. Begon in 1738 in opdracht zijner Orde het

verzamelen van de bronnen van Frankrijk ’s geschiede-

nis: Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores.

Tot 1752 verschenen 8 deelen. Het werk werd later

voortgezet door Ordegenooten (1757
—

’86), J. J. en

M. Brial (1806
—

’33) en de Fransche Academie (1840—
1904).

Bouquillon, 1° Bertina, Fransch Domini-
canes, mystiek begenadigd, genaamd de gestigmati-

seerde van Saint-Omer. * 1800 te Saint-Omer, f 25
Jan. 1850 aldaar. De wondteekenen werden door de

kerkelijke overheid van Arras en doctoren als boven-
natuurlijk erkend.

2° Thomas, priester-leeraar, dr. in de theologie.
* 16 Mei 1840 te Waasten (W. VI.), f 5 Nov. 1902 te

Brussel. Promoveerde te Rome en werd in 1867 semi-

narie-leeraar te Brugge. In 1877 hoogleeraar benoemd
aan de Kath. univ. te Rijsel en in 1889 te Washington
(Ver. St.). B. was een baanbreker voor nieuwere

methoden in het onderwijs.

Voorn, werk: Theologia moralis fundamentalis
(1873 en 1890). — L i t. : H. Rommel, Thomas Bouquil-
lon (Brugge 1903). Allossery.

Bourail, dorp op het eil. Nieuw-Caledonië; ge-

mengde strafkolonie.

Bourbaki, Charles Denis Sauter,
Fransch generaal; * 2 April 1816, f 22 Sept. 1897.

B. trachtte in 1870— ’71 Metz te ontzetten, werd
door von Manteuffel aan de Lisaine verslagen en met
zijn leger in Zwitserland geïnterneerd.

Bourbon (geslacht), stammend van den

ouden burcht Bourbon-1’Archambault in het tegen-

woordige departement Allier. Een erfdochter Beatrix

huwde in 1272 met Robert van Clermont, den zesden

zoon van Lodewijk IX. Uit dit huwelijk stamde recht-

streeks Karei van Bourbon, de Connétable de France,

die in 1527 bij den aanval op Rome kinderloos stierf.

Dan treedt in zijn plaats een zijlijn Bourbon-Vendöme
in den persoon van Karei (f 1537). die een aantal

andere graafschappen en heerlijkheden bezat. Diens
zoon Antoon (f 1572) huwde met Jeanne d’Albert,

koningin van Navarre; de zoon uit dit huwelijk is

Hendrik IV, de eerste koning van Frankrijk (1593

—

1610) uit het geslacht Bourbon. Naast het koningshuis

bleven bestaan andere zijlijnen als Bourbon-Mont-
pensier, Bourbon-Condé en Bourbon-Conti.

v. Gorkom.
Spaansche linie: na den Spaanschen

Successie-oorlog kwam Philips, hertog van Anjou,
kleinzoon van Lodewijk XIV, als Philips V op den
troon van Spanje. De Bourbonsche dynastie regeerde

in Spanje tot 1931 (met een onderbreking van 1868
tot 1875).

De verschillende personen uit het geslacht Bourbon
zoeke men onder hun doopnamen.
Bourbon-ciland, > Réunion.
Bourbon-Lancy (Fr., dept. Saöne-et-Loire;

240 m), reeds bij de Romeinen bekend als badplaats

voor rheuma en hartziekten.

Bourbon-I’Archambault (Frankrijk), stad

in het departement Allier, 2 850 inw. (1926). Hoofd-
stad van het oude hertogdom Bourbon. Badplaats

(245 m) voor rheuma en jicht.

Bourbon-les~Bains (Fr., dept. Haute-Marne),

badplaats (290 m) voor beenaandoening en plaatselijke

tuberculose.

Bourbonnais, landschap in midden-Frankrijk,

dept. Allier, tusschen Centraal Massief en Bekken van
Parijs. Vruchtbaar leem in de dalen (weggezakt in

het Tertiair). Vele minerale bronnen; landbouw;
industrieën.

Bourbonroos, groep van rozen, die laat bloeien.

Bastaarden tusschen Rosa indica en R. damascena.

Bourbonsch familie-verclraq . Reeds in

November 1733, bij het begin van den Poolschen

successie-oorlog, sloten de Fransche en de Spaansche

hoven een zgn. eerste familieverdrag, waarbij zij

elkaar steun beloofden tegen de Oostenrijksche Prag-

matieke Sanctie en het voorgenomen huwelijk van
Maria Theresia met den hertog van Lotharingen en ook
tegen de opdringende kracht van Engelsche kolonisatie

en zeehandel.

Een tweede familie-verdrag werd gesloten

tusschen de Fransche en Spaansche Bourbons in Oct.

1743, tijdens den Oostenrijkschen successie-oorlog,

in aansluiting met het eerste, waarbij uitdrukkelijk

hulp werd beloofd om Milaan en Panna, Gibraltar,

Minorca en Georgië (in Noord-Amerika) in Spaansche

handen te brengen.

Het derde en meest bekende werd gesloten op

15 Aug. 1761 tijdens den Zevenjarigen oorlog, wederom
in aansluiting op de beide vorige, voorzoover de be-

doeling gericht bleef tegen de Engelsche koloniale

expansie. Het had als gevolg, dat Spanje in den oorlog

tegen Engeland werd betrokken (Jan. 1762).

L i t. : M. Imimich, Geschichte des europaischen

Staatensysterns von 1660 bis 1789 (1905).

v. Gorkom.

Bourboule, La, plaats in het Fransche dept.

Puy-de-Döme, aan de Dordogne, 850 m boven zee,

ca. 2 700 inw. Warme baden, arsenicumhoudend

(tot 60° C).

Bourbourq, > Burburg.

Bourcelli, een Minderbroeder, welke te Nijmegen

leefde en van wien verder niets bekend is. Ten onrechte
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wordt aan hem een ascetisch tractaat toegeschreven,

dat bijna geheel uit citaten van Herp’s Spiegel der

Volcomenheit bestaat.

L i t. : Collect. Franc. Neerl. (II 1931, 369 vlg.).

Bourchier, Th om., Eng. Minderbroeder,

bekend door een werk over de martelaren uit de Min-

derbroedersorde (1682).

L i t.: Collect. Franc. Neerl. (1 1927, 282; II 1931, 462).

Bourdaloue, Louis, Jezuïet, een der grootste

Fransche kanselredenaars. * 1632 te Bourges, f 1704

te Parijs. Zijn werken munten uit door de bevattelijk-

heid der dialectiek en de psychologische fijngevoelig-

heid, nog verhoogd door onberispelijke dictie. Na in

de Jezuïetencolleges geleeraard te hebben, wijdde

hij zich aan het predikambt, eerst in de provincie,

dan van 1669 af te Parijs, waar hij meermalen aan het

hof preekte. Lodewijk XIV zond hem in 1686 naar

Languedoc om de Protestanten tot het Katholiek

geloof terug te brengen.

U i t g. : Oeuvres de Bourdaloue par le p. Bretonneau

(16 dln. Parijs 1707—1734) ;
uitgave door Delhomme en

Briquet (6 dln. Parijs 1900); Sermons inédits de B. par

le p. Griselle (Parijs-Atrecht 1901, 1904). — Lit.: Lauras,

Bourdaloue, sa vie et ses oeuvres (2 dln. Parijs 1881)

;

G. Griselle, B., histoire critique de sa prédication (2 dln.

Parijs 1881); Pauthe, B. (Parijs 1900) ;
B. Feugère, B., sa

prédication et son temps (Parijs 51888) ;
Abbé Blam-

pignon, Etude sur B. (Parijs 1886) ;
F. Castets, B. (Parijs

1901—*04). Ulrix .

Bourdelle, Emile Antoine, Fransch

beeldhouwer; * 1861 te Montauban (Tarn-et-Garonne),

f 1929 te Vesinet. Zijn eerste onderricht ontving B.

thuis; op 16-jarigen leeftijd ging hij naar de academie

te Toulouse en in 1884 naar Parijs, waar hij in 1890 in

het atelier van Rodin kwam. Zijn eerste werken reeds

verraden Rodin ’s invloed, zijn echter te zwaar geladen

en te hevig. Eerst met een Apollokop (1900) vond
hij zijn eigen trant; hij brak met het vermoeide en

onklare van zijn meesters, en lijkt meer terug te gaan

naar het antieke beeld. Hij breekt met het impressio-

nisme en zijn beelden worden met het voortschrijden

der jaren monumentaler; blijven echter vol leven en

inspiratie. Na Rodin ’s dood (1917) trok hij vele buiten -

landsche leerlingen (o.w. Amerikanen).
Voorn, werken: Moeder en kind (1897 Parijs,

privaatbezit)
;

Sappho (1906) ;
Hercules als boog-

schutter (1907 Rome, Gall. nazionale d’arte moderna)

;

Reliëfs, beelden en wandschilderingen in het Théatre des

Champs Elysées te Parijs (na 1912) ; H. Maagd (1919)

;

Geboorte van Venus (fries voor het theater van Mar-
seille, 1925—*26) ;

Kruisafneming (Rainey, parochie-

kerk). — Lit.: Gillet, A. B. in Revue des deux Mondes
(1929, 945 vlg.)

;
Alazar, A. B. in Dedalo (XI 1930—'31,

42 vlg.). Knipping.

Bourdelot, P i e r r e, eig. Pierre Michon (hij

noemde zich naar zijn oom en opvoeder, Bonnet
Bourdelot), muziekhistoricus; * 1610 te Sens, f 1685

in de abdij Massay (Cher), waar hij abt was; 1642
lijfarts van den koning. Hij verzamelde gegevens voor
een muziekgeschiedenis, die hij begon uit te werken
met zijn neef Pierre Bonnet (* 1638 te Parijs, f 1708
aldaar). Jacques (f 1724), de broer van Pierre Bour-
delot, voltooide en publiceerde het werk als: Histoire

de la musique et de ses effets (Parijs 1715); tweede
uitg. in 1726 met een „Comparaison de la musique
fran^aise” van Lecerf de la Viéville als 2e—4e deel.

In deze combinatie in 1743 opnieuw uitgegeven.
Lit.: Kretzschmar, in Peters Jahrbuch (1907, 90).

Piscaer.

Bourdiclion , J e a n, Fransch schilder en boek-

verluchter, uit de buurt van Tours; * ca. 1457, f 1521.

Was hofschilder van de Fransche koningen

Lodewijk XI, Karei VIII, Lodewijk XII en Frans I.

Vooral als boekverluchter was hij van belang. Zijn

figuren zijn haast overdreven slank en elegant, in het

schilderen van den nacht volgt hij Touquet’s manier.

Voorn, werken: Urenboek van Anna van
Bretagne (met 50 voorst, uit het Evangelie en de Gulden

Legende)
;
het zgn. Urenboek van Aragon (voor Ferdi-

nand, koning van Napels)
;
Urenboek van Karei VIII

;

Missaal van Tours (alle in de Bibl. Nation. van Parijs).)

— Lit.: MAle, Arts et artistes au Moyen-Age (1927.)

Knipping .

Bourdon, > Bordun.

Bourdon, Benjamin Bienaimé,
bekend Fransch psycholoog, * 1860 te Montmartin-

sur-mer; prof. der psychologie te Rennes.

Werken: L’expression des émotions et des ten-

dances dans la langage (1892) ;
La perception visuelle

de 1’espace (1902) ;
L’intelligence (1926).

Bouret-zijjde, ook B o u r r e t, afval van

natuurzijde, meestal versponnen naar de wijze der

kaardgarenspinnerij

.

Bourg, plaatsnaam, die in Frankrijk veel voor-

komt.

Bourg , Josephinedu, > Maria van Jesus.

Bourgault-Ducoudray, Louis Albert,
Fransch componist; * 2 Febr. 1840 te Nantes, f 4 Juli

1910 te Parijs; was sedert 1878 prof. in de muziek-

geschiedenis aan het conservatorium te Parijs.

Werken: opera’s, koor- en orkestwerken, piano-

en kamermuziek, liederen. Verder een verzameling van
Grieksche volksliederen en in verband daarmee een boek
over Etudes sur la musique ecclésiastique grecque

(1877). — Lit.: M. Emmanuel, Eloge funèbre de

L. A. B.-D. (1911).

Bourg de Péage aan de Isère in het dept.

Dröme, ong. 6 000 inw. Zijde-industrie.

Bourg d’Oisaus, dept. Isère, 700 m boven zee

ong. 2 200 inw. Toeristencentrum bij de Pelvoux.

Bourg-en-Bresse, arr. hoofdstad in het dept.

Ain, 46° 12' N., 5° 15' O., 243 m boven zee, bij de

Fransche Jura. 23 117 inw. (1931); spoorwegknoop-

punt. Paarden, hoenders. Bij de stad de mooie kerk

van Brou, waarin de graven van het huis Savoye.

Kunst. De oorsprong van het prioraat van Brou

ligt in de 10e eeuw (S. Gérard, bisschop van Macon).

Als vrucht van een belofte liet Margareta van Bourbon

daar een Benedictijner klooster bouwen, door Aimé
de Rogemont, Benoit Balichon en Claude Charbon

(1506—1512); de driebeukige Gotische kerk is van den

Zuid-Nederlander Lodewijk van Boghen; de rijke

geveldecoratie is eveneens Vlaamsch werk. De koor-

afsluiting in zgn. flamboyant-stijl is laag en eentonig.

In uiterst rijken laat-Gotischen stijl zijn de graftom-

ben van Margareta van Bourbon en Margareta van
Oostenrijk opgetrokken. In de kapel van deze laatste

is een merkwaardig altaarwerk van zwart en blank

marmer: de zeven Vreugden van Maria (Vlaamsche

oorsprong); de eikenhouten koorstallen werden waar-

schijnlijk gesneden naar plannen van Jan van Roome
uit Brussel (ca. 1530). De tombe van Philibert den

Schoonen vertoont hem eens als geraamte-achtig lijk

en eens als geharnast ridder (werk van Conrad Meit).

De ramen zijn op Vlaamsche ontwerpen gebrand en de

vloer is Italiaansch werk (Faenza). De N. Dame in de

stad zelf, Gotisch met Renaissance-toevoegingen,

werd gebouwd in de 16e, doch eerst in de 19e eeuw
voltooid. Een deel van het klooster van Brou is nu
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Plattegrond en voorgevel van de kathedraal te Bourges.

museum, waarin veel Gotisch beeldhouwwerk, een

triptiek van Vlaamschen oorsprong (1658) en een

stuk van Reni, de H. Elisabeth van Hongarije voor-

stellend.
v „

L i t. : Nodet, L’église de Brou (Bourg 1906) ;
Germain,

Le Musée de B. (1923), Kmpping.

Bourgeois (( Fr. bourg, Hgd. Burg, = burger,

burgerlijk; bourgeoisie = burgerschap, burgerdom)

noemde het St. Simonisme met een hatelijken term

de bezittende klasse, die den boventoon voerde in het

politieke en sociale leven, maar ook in wetenschap,

kunst enz. De verhouding van voor de revoluties van

1789 en 1830 van feodale adel tot Tiers-Etat is daarna

gewijzigd tot „bourgeois” en „peuple”. Marx en

Lasalle hebben dit slagwoord uitgebuit; maar op het

gebied van kunst vooral is het nog heden ten dage een

aesthetische qualificatie voor zelfgenoegzame en

breed -gezeten, doch bekrompen kunstuiting en haar

liefhebberij. > Bourgeoisie. Brouwer.

Bourgeois, 1° E m i 1 e, Fransch geschied-

schrijver, f 24 Juli 1857 te Parijs. Professor aan de

Ecole libre des Sciences politiques van Parijs.

Werken: o.a. Sur les lois et la méthode de 1’histoire

(1890) ;
Manuel historique de politique étrangère (4 dln.

1893—1926) ;
Causes et responsabilités de la grande

guerre (met G. Pagès, Parijs 1921). Ulrix.

2° Léon, Fransch staatsman, * 29 Mei 1851 te

Parijs, f 29 Sept. 1925 aldaar. Député in 1888, tegen

generaal Boulanger, als lid der radicale linkerzijde.

Daarna verschillende malen minister en in 1899

afgevaardigde ter Vredesconferentie van Den Haag.

Lid, later voorzitter van het Permanent Hof van

Arbitrage. Ook tijdens den Wereldoorlog was hij nog

meermalen minister; als president van den Senaat

leidde hij het proces Caillaux in 1920.

Werken: Solidarité (1896) ;
talrijke werken over

het Verdrag van Versailles, den Volkenbond cn den

Wereldvrede. Cosertians

.

Bourgeoisie is de ook in andere talen van

het Fransch overgenomen betiteling, waarmee de

socialistische wereldbeschouwing de bezittende klassen

aanduidt. Allen, die „meerwaarde”, dus rente-inkomen

in den een of anderen vorm genieten, allen kortom, die

niet tot het > „proletariaat” zijn te rekenen behooren

tot de b. Even vaag echter als de benaming prole-

tariaat is, even onbepaald en onhelder is ten slotte

het begrip bourgeoisie, aangezien ook kleine rente-

trekkers, kleine middenstanders e.a. tot de proleta-

rische klassen plegen te worden gerekend en ander-

zijds ook bemiddelde arbeidersleiders zich niet achten

te behooren tot de „bourgeoisie”. Het begrip is dan

ook eerder de drager van een zekeren politieken gevoels-

toon, dan dat het scherp zou zijn te omschrijven.
^

De letterkundige beteekenis is eenvoudig „burgerij

en het woord drukte dan ook tegen de Fransche

revolutie den zgn. derden stand uit, dus den gezeten

middenstand tegenover de beide geprivilegieerde

standen van clerus en adel. *> Bourgeois. Weve.

Bourgeoys, Margarete, Eerbiedwaardige;

* 17 April 1620 te Troyes, f 12 Jan. 1700 te Montreal.

In 1653 ging zij op aandringen van den stichter van

Montreal, P. C. de Maisonneuve, naar Canada en ver-
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wierf zich rijke verdiensten voor de kerstening van dit
land door het bouwen van scholen, het oprichten van
missieposten en bijzonder door de stichting van de
Congregatie van O. L. Vrouw van Montreal, die
tegenwoordig over geheel Canada verspreid is. Het
proces der zaligverklaring is 1878 ingeleid. J . v. Rooij.

Bourges, 1° hoofdstad van het dept. Cher (Frank-
rijk, 47° 5' N., 2° 25' O.); 150 m boven zee; 45 067
inw. (1931). Aartsbisschopszetel. Bisdom vermoedelijk
sinds de 4e eeuw; in de 6e eeuw zetel van een metro-
politaan. Spoorwegknooppunt, kanonnengieterij,
textiel. In de middeleeuwen hoofdstad van het land-
schap Berry. Vaderland van Jacques Coeur, Bodewijk
XI, Bourdaloue. De stad is befaamd om de Prag-
matische Sanctie van Bourges.

HeerelTh. Hegman.

Kunst. Het voorn, gebouw (zie kol. 17) is de kathe-
draal, naar het voorbeeld van de Notre Dame te Parijs
in 1172 begonnen. De lengtebeuken werden eerst in de
14e eeuw voltooid en met den Westkant was in 16e
eeuw het machtig bouwwerk gereed. Het merkwaar-
digste en oudste stuk is de volslagen Gotische crypte,
die niet als de Romaansche den indruk wekt van een
onderdeel, doch van een kapel op zich zelf. Men zou
het 5-schepige bouwwerk een vermenging van basiliek-
en hallenkerk kunnen noemen: de binnenste zijbeuken
zijn hooger dan de buitenste, zoodat het dakprofiel
als een trappyramide omhoog gaat (naar dit voorbeeld
werd de kathedraal van Oledo gebouwd). Hierdoor
wordt het inwendige ruim en klaar, zoodat men zich
in een hallenkerk waant. In de verhouding der zeer
kleine dwarsschepen tot den lengtebouw hapert iets,

zonder dat de oorzaak der disproportie ontdekt is.

De N. portalen (13e eeuw) geven voorst, uit het leven
van Maria en dat van den H. Stephanus. Het tympaan
van het middenportaal vertoont het Laatste Oordeel
(met engelen, die de Lijdenswerktuigen dragen),
met merkwaardige naaktfiguren. Tusschen de boog-
ribben van dit portaal zijn 62 voorst, in bas-reliëf
uit het O. Test. Eenige ramen zijn uit de tweede
helft der 12e eeuw; die uit het begin der 13e geven
typologieën uit O. en N. Test. Verreweg het meest
interessant zijn de koorramen: sterk gereduceerde,
alle details onderdrukkende en toch hevig overtuigende
teekening der gestalten. Onder Vlaamschen invloed
staat „de Boodschap des Engels” in de kapel van
Jacques Coeur (hevig rood, verschillende nuancen
van blauw, 1448—1450). De graftombe van den hertog
van Berry in de crypte werd uitgevoerd door Jan van
Kamerijk, volgens N. Fransch type.
Verder zijn er nog de Saint-Pierre-le-Guillard

(Bourgondische bouwstijl, zonder transept met koor-
omgang), de Notre Dame (door Guillaume Pelvoysin,
begin 16e eeuw) en de door Pelvoysin begonnen, doch
eerst in 1933 voltooide Saint-Bonnet. Overgang van
kasteelenbouw naar paleis vertoont het huis van den
schatmeester van Karei VII, Jacques Coeur (Renais-
sance-stijl). Het aartsbisschoppelijk paleis is in
Klassicistischen stijl opgetrokken door Pierre Ballet.
Het gemeentemuseum bevat fragmenten van beeld-
houwwerk aan de kathedraal (bijv. treurende gestalten
van de tombe van Jean de Berry).
L i t. : Cahier en Martin S.J., Monographie de la

cathédrale de Bourges. Vitraux du XlIIme siècle (1842—
*44)

; des Meloizes, Les vitraux de B. postérieurs au
XlIIme siècle (4891— 1

*94)
; Boinet, La cathédrale de B.

(1911) ; id., Les sculptures de la fa?ade occidentale de la
cathédrale de B. (1912) ; Hardey en Gandilhon, B. (1912);
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Muté, La cathédrale de B. (1924—'25) ;
des Meloizes,

B. a travers les &ges (1931
;
nog niet geheel verschenen).

.
Knipping.

2 Aartsbisdom met de suffraganen Clermont,
St. Flour, Le Puy, Limoges en Tulle. Als bisdom
omvat B. het dept. Cher met (1921) 298 398 en het
dept. Indre met 255 095 inw., ingedeeld in 52 deke-
naten en 505 parochies.

Bourges, Elémir, Fransch schrijver van
psychologische romans. Lid van de Académie Gon-
court. * 1852 te Manosque, f 1925 te Parijs.
Werken: Le crépuscule des Dieux (1884) ; Sous la

hache (1885) ;
Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent

(1893) ; La nef (I 1904), volledige uitg. 1922) ;
L’enfant

qui revient (1905).

Bourgel, Lac du, meer in het dept. Savoie
(Fr.) in een laagte, die Rhóne met Isère verbindt,
231 m boven zee; 18 km lang, ong. 2 km breed, 44 km2

opp., tot 145 m diep. Voornaamste plaats Aix-les-
Bains. Aan de oevers van het meer ligt in het W. de
beroemde abdij Hautecombe, die krachtens ccn
overeenkomst met het huis van Savoye niet onder-
worpen is aan de Fransche wetgeving.

Bourgct, L e, stad in het dept. Seine, ten N.O.
van Parijs (Frankrijk), ca. 6 500 inw. Het centrum
van het Fransche vliegwezen.
Bourgct, Paul, Fransch romanschrijver en

criticus; * 2 Sept. 1852 te Amiens. Sedert 1895 lid
der Académie fran^aise. Literaire artikelen, in de
Revue de Paris en elders, vestigden voor het eerst de
aandacht op hem. In 1883 verschenen zijn Essais de
psychologie contemporaine (I); gevolgd door een reeks
romans, waarin hij op fijne en wetenschappelijk
grondige wijze problemen van het innerlijk leven
behandelt: onderzoek van zieletoestanden, anatomi-
sche ontleding van de moraal van fijngevoelige en
intelligente menschen uit de hooge wereld, door aller-
lei externe omstandigheden, in ongewone zedelijke
conflicten verward. Van zijn eerste romans af bleek hij

moralist en tevens psycholoog te zijn en hevig tegen-
stander van Taine’s positivisme. In zijn laatste werken
is hij ook socioloog: hij hekelt de democratische maat-
schappij en werpt zich op als apostel van een anti-
revolutionnair traditionalisme en van een religieuze
wedergeboorte. Alhoewel tot het Katholicisme bekeerd,
kon hij zich niet van een zeker positivisme ontdoen.
Zijn gestadige bekommering om ideeën heeft vaak tot
gevolg, dat het verhaal door benauwende dissertaties
gehinderd en de stijl door tallooze abstracties ver-
wikkeld wordt.
Werken. Gedichten: Lavie inquiète (1875)

;

Edel (1878) ; Les aveuxj (1882). Romans: L’irré-
parable (1884) ;

Cruelle énigme (1885) ;
Un crime d amour

(1886) ;
André Cornélis (1887) ; Mensonges (1888) ;

Le
disciple (1889) ;

Notre coeur (1890) ; La terre promise
11892); Cosmopolis (1893); Une idylle tragique (1896);
L’étape (1903) ; Un divorce (1904) ; L'émigré (1907)

;

Le démon de midi (1914) ; Le sens de la mort (1915)

;

Lazarine (1917) ; Némésis (1918) ; Laurence Albani
1,1919) ; La geóle (1923) ;

Nos actes nous suivent (1927).
Verhalen: Pastels (1889) ; Nouveaux pastels (1891);
Complications sentimentales (1898) ; Drames de familie
(1899) ; Monique (1902) ;

L’eau profonde (1903) ;
Voya-

geurs (1906) ; Les détours du coeur (1908) ; L’envers
du décor (1912) ; Anomalies (1920). Tooneelwer-
k e n : L’émigré (1908) ; Un divorce (1908) ;

La barricade
(1910); Le tribun (1911); La crise (1912). Reisin-
drukken: Sensations d’Italie (1891) ; Outre-mer,
note3 sur 1’Amérique (1895). Essais en critiek:
Essais de psychologie contemporaine (1883); Nouveaux
essais de ps. cont. (1885) ; Etudes et portraits (1888)

;

Bourges—Bourget
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Pages de critique et de doctrine (1912) ; Nouvelles pages
de crit. et de doctr. (1922) ;

Quelques témoignages (1928);
Au service de 1’ordre (1929). — Li t. : F. J. Desthieux,
P. Bourget (1924) ; V. Giraud, Les maitres de 1’heure
(1912) ; G. Giraud, Bourget, biobibliographic (1925)

;

J. Grasset, L’idée médicale dans les romans de Bourget
(1904) ;

Fr. Hübner, P. B. als psychologe (1910) ;
F. J.

Lardeur, La vérité psychologique et morale dans les

romans de P. B. (1912) ;
P. de Rivasso, L’unité d’une

pensée, essai sur Poeuvre de P. B. (1914). Ulrix.

Bourgogne, Jan VI van, bisschop van
Kamerijk, > Joannes van Bourgogne.

Bourgogne-wfjnen, een Fransche wijnsoort,
die vnl. verbouwd wordt in de dept. Yonne (Neder

-

Bourgondië) en Cötes d’Or (Boven -Bourg.); ook de
wijnen van Maconnais en Beaujolais worden hiertoe
soms gerekend. Neder-Bourg. levert de meeste, doch
Boven -Bourg. de beste wijnen. Bekende Neder-Bourg.
witte wijnen zijn o.a. Chablis, Milli en Fleys. De voorn,
roode wijnsoorten in Boven-Bourg. zijn Romanée-
Conté, Romanée-St. Vincent, Clos-Bougeot, Cham-
bertin, verder de witte wijnen Charlemagne, Corton
e.a. De opp. van het wijnbouwland in Opper-, Neder-
Bourg. en de gebieden van Maconnais en Beaujolais
bedragen resp. 26 000 ha, 17 000 ha en 39 000 ha. De
stad Beaune is het centrum van den wijnhandel.

Bourgoln, stad in het dept. Isère (Frankrijk);

254 m boven zee, ca. 7 200 inw.
;
zijde- en w'olindustrie.

Bourgoing, Fran $ o is, 3e algemeen overste
van het Fransche Oratorium (1641—1662), * 13 Maart
1685 te Parijs, f22 October 1662; richtte een groot
aantal huizen op o.a. in Vlaanderen, schreef talrijke

godvruchtige werken, die buitengewonen bijval

genoten.

L i t. : L. Batterel, Mémoires domestiques pour servir
è. l’histoire de 1’Oratoire, uitgeg. door A. Ingold (III Parijs
1903, blz. 285 vlg.). A. De Meyer.
Bourgondië (Fr.: Bourgogne), landschap in het

Oosten van Frankrijk, omvat meest laagland bij de
Saóne, maar ook den heuvelrand van het Bekken van
Parijs. Bij de Jura ligt het plateau van Neder-Bour-
gondië met de merenrijke gebieden Bresse en Dombes.
In het Noorden ligt het terrassenland van Opper-
Bourgondië met de steile kanten van Cöte-d’Or,
Plateau de Langres. Kanalen gaan door de diepe
insnijdingen. Tegen de hellingen wijngaarden. Een
typisch doorgangsland. Het oude hertogdom werd in

1477 met Frankrijk vereenigd.
L i t. : W. Morton-Fullerton, Terres fran^aises (Parijs

1905) ;
P. Huguenin, La Bourgogne etc. (Les Beaux

Pays, Grenoble 1922). Heere.
Geschiedkundig onderscheidt men twee

Bourgondië ’s. Het koninkrijk (> Arelatisch),
dat na den dood van Rudolf III (993—1032) door
keizer Koenraad II bij het Duitsche rijk werd gevoegd,
maar waarvan verschillende deelen aan Frankrijk
vervielen, en het hertogdom. Dit laatste werd
gesticht door Rickard van Autun, broer van Boso.
De Fr. koning Robert I, de heilige, wist zich in het
bezit van het hertogdom te stellen in 1016 en schonk
het aan zijn zoon Hendrik. Toen deze koning was
geworden, droeg hij het over aan zijn broer Robert in
1032, zoodat deze de stamvader werd van het eerste
Bourg. huis. Diens kleinzoon, Hendrik, was de stichter
van het koningshuis in Portugal. Door den dood van
den laatsten uit dit geslacht, Filips van Rouvre,
in 1361, kreeg koning Jan II er de vrije beschikking
over. Hij schonk het hertogdom aan zijn vierden zoon,
Philips den Stouten. Hiermee begint de opkomst van

de Bourgondische macht. Van 1380— ’88 was Philips
voogd over den minderjarigen koning, Karei VI,
voor wien hij den slag van Roosebeke op de Vlamingen
won. Toen Karei VI in 1392 krankzinnig was geworden,
streed Philips met Bodewijk van Orleans, broer des
konings, over het regentschap, hetgeen aanleiding
werd tot de partijvorming van Bourguignons en Ar-
magnacs. Zijn zoon Jan zonder Vrees (1404—1419)
liet Lodewijk in 1407 vermoorden, maar bleef, gesteund
door het slagersgilde en verdedigd door den monnik
Jean Petit, ongestraft. Toen in 1412 de burgeroorlog
uitbrak, moest Jan vluchten, maar het slagersgilde,
onder Caboche, trok partij voor hem onder het voeren
van een schrikbewind. Zoo keerde hij in 1415 naar
Parijs terug. In 1419, toen hij zich met de tegenpartij
wilde verzoenen, werd hij op de brug bij Montereau
vermoord. Philips de Goede sloot daarop in 1420
met de Engelschen het verdrag van Troyes en erkende
den Eng. koning, Hendrik V, als opvolger van Karei VI
terwijl zijn zuster Anna huwde met den hertog van
Bedford. Door het verdrag van Atrecht in 1435 onder-
wierp hij zich aan den rechtmatigen vorst Karei VII
en verkreeg van hem het Sommegebied. Hij begun-
stigde den opstand van den dauphin Lodewijk tegen
zijn vader. In 1454 beloofde hij een kruistocht te zullen
ondernemen, waarvan niets kwam. Intusschen nam
zijn zoon, Karei van Charolais, deel aan de „Ligue
du Bien public”, een verbond van den hoogen adel
tegen Lodewijk XI. Hij versloeg hem bij Montlery
en dwong hem in 1465 tot den vrede van Conflans.
Zelf hertog geworden ontving hij den koning te Peronne
in 1468 en liet zich zijn rechten op de Sommesteden
bevestigen. Karei de Stoute verwaarloosde met andere
plannen zijn Fransche belangen en zijn dochter Maria
was niet opgewassen tegen den Fr. koning. Na haar
dood in 1482 sloot Lodewijk met Philips den Schoonen
het verdrag van Atrecht, waardoor hij in het bezit
kwam van het hertogdom. Wel dwong Karei V in

1626 door het verdrag van Madrid Frans I tot terug-
gave, maar de gewijzigde politieke toestanden hebben
dit voorkomen. De B. hertogen, met name Philips
de Goede, hebben B. goed bestuurd. Philips stichtte

in 1423 een universiteit te Dole en begunstigde de
beeldhouwersschool van Schluter te Dijon. Ook onder
Fr. bestuur bezat B. staten en behoorde aldus tot de
pays d’états.

L i t. : Barante, Histoire des ducs de Bourgogne
(1858) ;

Drouot et Calmette, Histoire de Bourgogne
(1928). Derks,
Bourgondiërs > Burgundiërs.

Bourgondisch wordt het Fransche dialect
genoemd, dat gesproken wordt in de vroegere Fransche
provincie Bourgogne, die Dijon tot hoofdstad had en
nu over verschillende departementen is verdeeld.

Bourgondische dracht. Deze kenmerkt zich
door een buitensporige luxe in materiaal en versiering,
alsook door een groote tegenstelling in de onderdeelen
van het costuum. Bij de B. vrouwenkleeding is het lijfje

van het overkleed (surcot) zeer nauw en laag uitge-
sneden; de rok zeer wijd en meestal voor en achter
slepend. De mouwTen zijn lang en omsluiten den arm.
Een gordel bedekt den overgangsnaad van lijfje en rok.
In het V-vormig décolleté komt het fijn geplooide
witte hemd, dat met po int coupe versierd is, zichtbaar.
De nauwe overkleeden (surcots) vereischen voor man-
nen en vrouwen een nauwsluitend buis onder de
kleeding dat, onder den naam van corset, een onder-
deel van de vrouwenkleeding is gebleven. Bij de B.
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Bourgondische hoofdbedekkingen.

Links : drie escoffions. Rechts : twee voorbeelden van de tot hoed geplooide chaproen.

mannenkleeding wordt onder de surcot aanvankelijk

een kort buis met mouwen gedragen (pourpoint),

Deze p. verdringt de surcot en groeit uit tot een buis.

waarvan de wijdte zóó is verdeeld, dat de plooien naar

boven toeloopen, zgn. orgelplooien. Deze pourpoint

heeft sterk gepofte mouwen. De armsgaten zijn dikwijls

door opgevulde rollen omgeven (mahoitres). Onder

de pourp. wordt een nauwsluitende beenbekleeding

gedragen (beenlingen). Voor hoofdbedekking bedient

men zich van de tot hoed geplooide chaproen, dikwijls

ook van een soort fez. De hoofdbed. van de vrouwen

bestaat uit kegel- of hoomvormige bouwsels (hennins

en escoffions), die altijd in combinatie met sluiers

worden gedragen. Voor voetbekleeding dient de

snavelschoen (poulaines). Als weefsels worden vnl.

fluweel, damast, goud- en zilverbrocaat, voor versie-

ring hermelijn, borduursels, edelgesteenten en paarlen

toegepast.

Lit.

:

Alb. Kretschmer, Die Trachten der Völker

vom Beginn der Geschichte bis zum 19en Jahrhundert

(Leipzig 1864, geïll.)
;

Carl Köhler, Die Trachten der

Völker in Bild und Schnitt (Dresden 1871, geïll.)
;

Fr.

Hottenroth, Trachten, Haus-, Feld-, und Kriegsgerat-

Bourgondische mannendracht. De meest linksche

figuur draagt pourpoint met zgn. orgelplooien.

schaften alter und neuer Zeit (Stuttgart 1879, geïll.)

;

A. Racinet, Le costume historique (12 dln. Parijs 1888,

geïll.) ;
Max v. Boehn, Die Mode. Menschen und Mode

vom Untergang der alten Welt bis zum Beginn des 20

Jahrhunderts (8 dln. München 1907—1925, geïll.)

;

Emma v. Sichart, Praktische Kostümkunde in 600

Bildern und Schnitten (München 1926) ;
Jo de Jong,

50 eeuwen costuum (1927, geïll.). J. Rutten.

Bourgondische Huis, > Graven van Holland.

Bourgondische kreits, een onderverdeeling

van het Duitsche rijk, in 1510 ontworpen, waartoe de

Nederlanden in 1512 ook behoorden. Op den rijksdag

van Augsburg 26 Juni 1548 werden opnieuw alle, ook
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Bourgondische kunst. Links: Notre Dame te Paray-le-Monial. Rechts: Kathedraal te Sens.

de pas verworven. Nederlandsche gewesten tot een
B. k. vereenigd. Zij zouden, tegen geringe bijdrage in

de lasten, de bescherming van het rijk genieten en
buiten de jurisdictie van het rijkskamergericht staan.

Practisch de politieke onafhankelijkheid van het
Duitsche rijk. W. Mulder 8. J.

Bourgondische kunst. B. was met zijn hoofd-
stad Autun een der grootste centra van den Romein-
schen invloed in Frankrijk. De monumenten zijn op
weinige resten na verdwenen, maar de Rom. kunst en
beschaving heeft op B. een blijvend stempel gedrukt.

Dit voortleven van den Romeinschen geest verklaart,

dat er gedurende de geheele middeleeuwen nog invloed
van Klassieke kunstwerken bemerkbaar is. In ver-
schillende perioden komt de B. k. tot een hoogen
bloei en tot een leidende plaats in het Europeesche
kunstleven.

1° De Romaansche periode. Romaansch
karakter hebben de resten van de door St. Wilhelm
van Volpiano gestichte abdij St. Benigne te Dijon

(1001). Gewelfconstructie vertoont reeds het midden-
schip van de St. Vorles te Chatillon-sur-Saóne (einde
11e eeuw), maar de eerste groote gewelvenkerk is die
abdijkerk van Cluny, waarvan slechts resten over zijn,

maar die in de kerk van Paray-le-Monial een verkleinde
weergave heeft. Misschien is bij de gewelven van St.

Philibert van Toumus (loodrecht op de as van het
schip) en Yezelay Oostersche invloed aan te nemen.
Of ook de beeldhouwkunst uit deze periode van Bour-
gondischen en niet eerder van Zuid-Franschen oor-
sprong is, loopen de meeningen uiteen. In ieder geval
kreeg de beeldhouwkunst in Bourgondië spoedig een
groote ontwikkeling: kapiteelen van Yezelay, Macon,
Charlieu, doch vooral de iconographisch zoo belang-
rijke kapiteelen van het koor der abdijkerk van Cluny

en de HH. Vrouwen aan het graf van Lazarus te

Autun.
2° De vroeg-Gotische periode.

Reeds komt in Cluny het spitsboog-tongewelf op en
vindt men lage gewelven met kruisribben. De eigen-
lijke Gotiek vindt men voor het eerst in de kathedraal
van Sens (1160), waarvan de gevel de heele ontwikke-
ling der Gotische kunst tot aan de 16e eeuw weer-
spiegelt. Door de Cisterciënsers was de Gotiek uit het
Ile de France naar Bourgondië gebracht en bloeide
liet schoonste uit in het koor der Ste. Madeleine van
Vezelay (ca. 1175). Karakteristieken dezer Gotiek zijn:

gebruik van zuilen in plaats van gemetselde pilasters,

neiging naar slanke vormen, fijne beeldendecoratie
(portaal van St. Thomas te Semur, gevel van de
kathedraal van Auxerre).

3° De laat-Gotische periode. Op
het einde der 14e eeuw breidt Bourgondië zich uit,

vooral door het huwelijk van Philips den Stouten met
Margareta van Vlaanderen (1384). Dijon werd een
kunstcentrum ten koste van Parijs. Paleis van Philips,
Chartreuse van Champmol, met het rijk gebeeldhouwd
portaal der kloosterkerk (H. Maagd met stichter),

waarin een sterk realisme zich met een fijne lyriek
vereenigt, welke de Duitsche producten van ong. dcn-
zelfden tijd slechts van verre kunnen benaderen.
Deze beeldhouwwerken van de Z. Nederlanders
Jean de Marville en Claus Sluter hebben op de geheele
laat-Bourgond. beeldhouwkunst (Put van Moses;
graftomben van Philips den Stouten en Jan zonder
Vrees en vooral de graftombe van Philips Pot) grooten
invloed uitgeoefend.

Op den paleizenbouw in Bourgondië had vooral
de Renaissance grooten invloed.
L i t. : Perrault-Dabot, L’art en Bourgogne (1894)

;
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de Lasteyrie, Architecture religieuse en France è, 1’époque

romane (1912) ;
Perret, La sculpture bourguignonne au

12e et au 13e siècle (I Cluny 1914, II en III Autun en

Vezelay 1925) ;
De Lasteyrie, Architecture religieuse en

France è. 1’époque gothique (1924—’25) ;
Oursel, L’art

roman en Bourgogne (1928) ;
Frankl, Die frühmittel-

alterl. und roman. Baukunst (1926). Knipping.

Bourgondische pap, bestrijdingsmiddel tegen

plantenziekten. In tegenstelling met Bordeaux ’sche

pap, welke wordt bereid uit kopersulfaat, kalk en

water, bestaat Bourgondische pap uit kopersulfaat,

sodex en water. Dit heeft het voordeel, dat koper-

sulfaat vooraf met sodex kan gemengd worden (met

kalk daarentegen niet). Het zgn. normaal pappoeder

(2 deelen kopersulfaat en 1 deel sodex) wordt bij voor-

keur gebruikt bij bestrijding van „dc aardappelziekte”

(Phytophthora infestans). J. Goossens .

Bourgondische Poort, een laagte van 30 km
breed en 360 m hoog tusschen Vogezen en Jura. In

de oudste tijden reeds een doorgangsgebied van de

Saöne naar den Rijn (47° 34' N., 7° 6' 0.). Vesting

Belfort (Fr.: Trouée de Belfort).

Bourgondisch kanaal vereenigt het bekken

van Parijs met dat van de Rhóne, via Yonne en Saöne;

242 km lengte.

Bourguillon, > Bürglen.

Bouriant, U r b a i n, Fransch Egyptoloog.
* 1849, f 1903, leerling van Maspero.

Bourignon dc la Porte, Antoinette,
een dweepster met valsche mystiek; * 1616 te Rijsel

(Frankrijk), f 1680 te Franeker (Friesland). B. was

oorspronkelijk Katli., had een ziekelijke fantasie en

excentrieke natuur. Ze ontving gewaande openbarin-

gen, vooral over Christus’ tweede geboorte, over den

duivel en den antichrist en verzamelde als „nieuwe

Eva” aanhangers rond zich (alleen mannen). Toen de

kerkelijke overheid tegen de zgn. „bruid des H. Gees-

tes” inging, vluchtte B. naar Tournai, Mechelen,

Amsterdam, Flensburg en Hamburg en vond een

toevluchtsoord in Oost-Friesland. Ze schreef talrijke

werkjes in het Fransch, welke ook in het Latijn en

Vlaamsch werden vertaald. Haar aanhanger P. Poiret

verzorgde een uitgave in het Fransch (Amsterdam
1679— ’84).

L i t. : S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions (I

Parijs 1905) ;
A. R. Macewen, A. B. (Londen 1910).

Bourkc, stad in Nieuw-Z.Wales (Australië),

aan de Darling. B. is eindpunt van de alleen in den

natten tijd mogelijke scheepvaart op de Darling en

verste punt van liet spoorwegnet van N.-Z.Wales,

tevens telegraafstation. Ong. ö 000 inw. De stad is het

centrum van een groot weidegebied (schapenteelt);

de econom. toestand is niet erg gunstig, zoodat het te

ruim gebouwd zijn nu zeer in het oog valt.

Zwagemakers.

Bourlers, gem. in den Z. hoek van deprov.

Henegouwen, ten Z. van Chimay; opp. 1 932 ha;

ca. 950 inw. Bergachtige en beboschte omgeving;

kleiaarde, pottenbakkerij; klompenmakerij.

Bourlctte, A n d r i e s, Luikenaar van geboorte,

roviand-meester in het leger van Willem van Oranje

ij diens eersten inval in de Ned. (1568). De prins

hoopte met B. ’s hulp zich van Luik te kunnen meester

maken. Na de mislukking werd B. op 12 Nov. 1569

te Antwerpen ter dood gebracht.

L i t. : Bakhuizen v. d. Brink, Andries Bourlette;

Bijdr. en Mededeel, v. h. Hist. Genootschap (L1V 1933).

Bourmont, Louis Auguste Victor,
graaf van Ghaisnes de, maarschalk en

pair van Frankrijk. * 2 Sept. 1773 op het kasteel

Bourmont (prov. Anjou, dept. Maine et Loire), f 27
Oct. 1846 aldaar. Streed eerst met de royalisten in

de Vendée (1794) en Engeland tegen de Fransche
revolutie. Trachtte vervolgens de gunst van Napoleon
te verwerven: hij mocht naar Frankrijk terugkeeren

(1800), kwam na verschillende politieke verwikke-
lingen bij het Fr. leger in Portugal, werd brigade-

generaal (1813) en divisie-generaal (1814). Na 15 Juni
1815 verliet hij echter den keizer, liep naar de Ver-
bondenen over en diende sedert dien wederom het
Fransch koningschap, o.a. als divisie-generaal en
opperbevelhebber in Spanje (1823— ’24), als minister

van Oorlog in het kabinet Polignac (1829) en als opper-
bevelhebber bij de expeditie naar Algiers (1830).

Hij nam deze stad in en werd daarvoor tot maarschalk
benoemd. Hij weigerde echter den eed van trouw aan
de Juli-monarchie af te leggen, verliet Frankrijk,

ondersteunde de hertogin van Berry in Frankrijk,

de Miguelisten in Portugal en de Carlisten in Spanje.

Na de amnestie van 1840 keerde hij naar Frankrijk

terug.

L i t. : G. Gautherot, Un gentilhomme de grand
chemin. Le maréchal de Bourmont (Parijs 1926).

Lousse .

Bournemouth, zeebadplaats aan de Z.W. kust

van Hampshire, Engeland, 50° 43' N., 1° 53' W.;
gelegen in en om het met naaldboomen begroeide dal

van de Boume, met een droog klimaat. Winterkuur-
oord voor t.b.c. -lijders; ong. 84 000 inw.

Bournoniet, belangrijk lood- en kopererts.

Formule PbCuSbS3 . Het komt op gangen voor naast

lood- en antimoonertsen. Vindplaatsen: Clausthal,

Pribram, Comwall en meerdere plaatsen in Zuid-

Amerika.
Bourre, zijrivier van de Leie bij Mergem.
Bourrée, dans van Franschen oorsprong, van

krachtig, meestal vroolijk karakter, dat zich door

sterk rhythme en eenvoudige harmonie kenmerkt.

De maatsoort is tweedeelig, het tempo snel.

De B. begint met een opmaat. De bouw heeft, in

de groote hjn, eenige overeenkomst met dien der

Gavotte. H. Andricssen.

Bourrough, Stephen, Engelsch ontdekkings-

reiziger. Hij zocht in 1553 op last van de Engelsche

Moscovitische Handelsmaatschappij de Noord-Weste-
lijke doorvaart en ontdekte Nova-Zembla en de

Waigats-eilanden.

Boursault , E d m e, Fransch schrijver. * Oct.

1638 te Mussy-l’Evêque (Aube), f 15 Sept. 1701 te

Parijs. Schreef romans, novellen, satyren en vooral

comedies, waarin hij de zeden van zijn tijd hekelt.

Werken. R*o man: Lettres de respect d’obli-

gation et d’amour*(1666, waarin vnl. de Lettres k Babet
belangwekkend zijn voor de geschiedenis van den psycho-

logischen roman). Comedies: Le Mercure galant

(1679) ;
Esope a la ville (1690) ; Esope a la cour (1701)

;

Thé&tre (3 dln. 1746). — L i t. : A. Hoffmann, Edme B.

(Straatsburg 1902).

Bourscheicl, gemeente in het groothertogdom

Luxemburg, ten N. van Ettelbrück; opp. 3 686 ha;

ca. 1400 inw.; indrukwekkende ruïne van versterkt

kasteel uit de middeleeuwen; spoorweg en autobus-

verkeer; meerdere gehuchten en parochies. De graven

van B. speelden een gewichtige historische rol.

F. Asbroeck.

Bourseigne-IVeuve, gemeente in het Z.O.

van de prov. Namen, ruim 200 inw., Kath.; opp*

1 482 ha; landbouw.
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Bourseigne-Vieille, gemeente in het Z.O.

van de prov. Namen; ca. 160 inw., Kath. ; opp. 689 ha;

landbouw.

Boursse, E s a i a s, schilder; * 1621, f 1672

te Amsterdam. Zijn schaarsche werken, vooral genre-

stukken, toonen invloed van Rembrandt en Pieter de

Hoogh; zij worden vaak betwist en op naam van ande-

ren gesteld. Men heeft een houvast aan enkele

gesigneerde stukken; zijn interieurs hebben een warmen
goudtoon en zijn zeer verdienstelijk, vooral in belich-

ting en stofuitdrukking.

L i t. : Bredius, in : Meisterwerke des Rijksmuseums

(77-79) ;
id. in : Amsterdam in de 17e eeuw (209) ;

Bode
en Bredius, Es. Boursse, ein Schüler Rembrandts (in

Jahrb. d. preuss. Kunstsamml. 1905). Schretlen.

Bonsant, C 1 a e s, > Claes van Brugghe.

Bousbecquc, > Boezebeke.

Bousscn, Franciscus Renatus,
bisschop; * 2 Dec. 1774 te Veume, f 1 Oct. 1848 te

Brugge. B. was van 1806—1833 secretaris van het

bisdom Gent. In de moeilijkheden met Napoleon in

zake De la > Brue, en later onder het Holl. bewind,

bleef hij den bisschop de Broglie getrouw: na veroor-

deeling van dezen laatste werd hij, Dec. 1820, met
de groot-vicarissen gevangen gezet, maar door de

rechtbank van Brussel vrijgesproken (12 Mei 1821).

Na den dood van de Broglie (20 Juli 1821) was B.

gedurende de acht jaren, dat de zetel van Gent open

bleef, de ziel van het bestuur van het bisdom en

onverzoenlijk verdediger der Kerk tegenover het Holl.

bewind. Bij heroprichting van het bisdom Brugge

werd B. 17 Sept. 1832 administrator apostolicus;

27 Jan. 1833 werd hij titulair bisschop van Ptolemaïde

gewijd en 27 Maart 1834 (18e) bisschop van Brugge

benoemd. In zeer korten tijd wist B. het bisdom geheel

opnieuw in te richten; verscheidene nuttige stichtingen

ontstonden dank zijn toedoen.

L i t. : J. B. Malou, Biographie de Mgr. Boussen

(1849). Allossery.

Bousset, W i 1 h e 1 m, Prot. exegeet van het

N. Testament; * 1866 te Lübeck, f 1920; behoort tot

de „religionsgeschichtliche” School; schrijft aan
Hellenistische ideeën grooten invloed toe bij het ont-

staan en de ontwikkeling van het Christendom.

Werken: o.a. Jesu Predigt in ihrer Gegensatz zum
Judentum (1892) ;

Der Antichrist in der Überlieferung

des Judentums des Neuen Testaments und der alten

Kirche (1895) ;
Kyrios Christos

(

31921) ;
Die Religion

des Judentums in neutestamentlicher Zeitalter( 3
1926), —

Lit. : Dict. de la Bible (Suppl. I, 989). C. Smits .

Boussingault, Jean-Baptiste, Fransch

schei- en landbouwkundige. * 1802, f 1887. Verwierf

zich in Frankrijk den bijnaam van vader der land-

bouwkunde. Al zijn publicaties zijn klassiek.

Hoofdwerk: Economie rurale (2 dln.).

Boussoit, gem. in de prov. Henegouwen, ten O.

van Bergen, in de Henevallei; opp. 176 ha; ruim
900 inw.; steenkoolnijverheid en tabaksteelt in de

omgeving; oude vesting in ruïne.

Boussole noemt men in de landmeetkunde alle

hoekmeetinstrumenten, waarin door een kompasnaald
de Noord-richting is vastgelegd. De magneetnaald
richt zich, als zij vrij kan draaien, naar een bepaald
punt van den horizon, het magnetisch Noorden. Den
hoek tusschen magnetisch en astronomisch Noorden
(ware Noorden) noemt men declinatie. Zij is

aan verandering onderhevig naar den tijd en naar de
plaats; voor Nederland bedraagt zij thans ca. 12°

en neemt jaarlijks met 10' af; het magnetisch Noorden

ligt in Nederland ten W. van het ware Noorden.

Behalve aan deze min of meer regelmatige, langzame

(seculaire) schommelingen is de declinatie aan onregel-

matige storingen onderhevig, die tot 1° bereiken en

aan een dagefijksche schommeling, die in Nederland

tot 10' bedragen kan.

De meest gebruikelijke vorm van de b. is de bous •

sole-tranche-montage. Evenals een

theodoliet bestaat deze uit een om een verticale en om
een horizontale as draaibare kijker. De aflezing van

den horizontalen hoek geschiedt echter door den stand

van de magneetnaald af te lezen. Men meet dus telkens

den hoek tusschen de geviseerde richting en het

magnetische Noorden
;
door de declinatie in rekening

te brengen vindt men den hoek met het ware Noorden,

het a z i m u t h. De kijker is gewoonlijk van een

tachymeter-inrichting voorzien, zoodat men het

toestel dus geheel als een theodoliet kan gebruiken.

Voor werk van groote nauwkeurigheid kan de b.,

wegens de schommelingen in de declinatie, niet ge-

bruikt worden. Zij wordt echter veel gebruikt voor

voorloopige carteering in begroeid terrein en geeft

dan heel goede resultaten. Immers bij de theodoliet

wordt voortdurend de hoek bepaald tusschen de te

meten richting en de vorige; een fout in een van de

hoeken zet zich in alle volgende metingen voort.

Alleen door tijdroovende en niet altijd uitvoerbare

(bosch; mijngangen) astronomische bepalingen kan
men de ligging van het Noorden van tijd tot tijd

controleeren. Heeft men veel nauwkeurig gemeten

vaste punten ter controle, dan hindert dit niet; voor

voorloopig werk echter verdient de b. de voorkeur;

hier immers wordt bij iedere meting de richting

bepaald ten opzichte van een van de vorige meting
onafhankelijke richting, het magnetisch Noorden.

De declinatie kan men bij gunstige gelegenheden

door astronomische waarnemingen bepalen (> Corres-

pondeerende hoogten). Voor routencarteering en ander

ruw werk wordt in plaats van een groot boussole -

tranche-montage veel van een zak-boussole gebruik

gemaakt. Dit is een gewoon kompas met een vizier-

inrichting. Ook het planchette wordt wel van een b.

voorzien.

Lit.: dr. Ch. M. Schols, Landmeten en Waterpassen

(
91912, 92). Jong .

Boussu-en-Fagne, gemeente in de prov.

Namen, ten Z. van Walcourt, aan de Eau Blanche;

500 inw.
,
grootendeels Kath.

;
opp. 2 820 ha

;
landbouw,

steen-, marmer- en kalkgroeven.

Boussu-lez-Mons, gemeente in de prov.

Henegouwen; opp. 1321 ha; 13 000 inw., waaronder
ongeveer 800 vreemdelingen. Steenkoolmijnen, metaal-

en glasnijverheid, steengroeven. Technisch onderwijs.

Bezienswaardige kerk en kasteel. Oude heerlijkheid

met bewogen geschiedenis.

Boussu-lez-Walcourt, gemeente in de prov.

Henegouwen, ten O. van Beaumont; opp. 1 795 ha;

860 inw. Bergachtige omgeving; landbouw; steen- en

zandgroeven; klompenmakerij. Kasteel van B.;

oude heerlijkheid.

Boustrofedon-inseripties zijn oude inscrip-

ties waarbij de regels geschreven werden gelijk de
ploegende voren over den akker trekt en de letterrij

dus om de beurt aan een anderen kant begint. Het
oudste stads -Latijn is in een b. bewaard van den lapis

niger op het Forum. Ook zijn er b. onder de oudste

Grieksche inscripties. Weijnen.

Bousval, gem. in Waalsch-Brabant; ca. 1 760
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inw.; opp. 1161 ha; landbouw; weverij; papier-

fabriek.

Bout heeten ronde (al of niet van schroefdraad

voorzien), vierkante of zeskante ijzeren staven, welke

voor bevestiging dienen. De schroefbouten worden

onderscheiden in: moerbouten, tapbouten, entapein-

den. Eerstgenoemde hebben een vierkanten of zes-

kanten kop en een moer; de tapbouten hebben aan beide

zijden draad, meestal gescheiden door een glad gedeel-

te
;
de tapeindcn hebben een kop evenals eerstgenoemde

soort, doch geen moer, daar zij met het draadeinde

in het machinedeel gedraaid worden. P. Bongaerts.

Bout, P i e t e r, schilder te Brussel, maakte

verdienstelijke landschappen, alsook figuurstukken.
* 1658, f 1719. Werkte eenige jaren te Parijs. Er zijn

ook etsen van hem bekend.

Boutdrevel, drijfijzer, ijzeren bout of pen om
spijkers en bouten dieper, tot onder het oppervlak,

in het hout te drijven.

Bouteillier (Boutillier), J e a n, rechtsgeleerde,

* 2e helft 14e eeuw, f begin 15e eeuw. Schrijver van een

werk, waarin hij het in zijn tijd geldende gewoonte-

recht opteekende, zooals dit zich had gevormd onder

den invloed van het Romeinsche recht. Het werd later

vaak gedrukt, ook in een Nederlandsche vertaling.

B. was raadspensionaris en rechter te Doornik.

Werk: Somme rurale, ou le grand coustumier

général de practique, civil et canon. — L i t. : A. Esmein,

Cours d’histoire du Droit francais (

l41921, 698 );

J. B. de Meulenaere, in Nouv. Revue Hist. de Droit

(1891, 18) ;
M. J. Britz, Ancien droit belgique (I, 40)

;

Biogr. Nat.

Bouleloua, een geslacht van de familie der

grassen (Gramineae), omvat een groep prairie-

grassen, waarvan vele soorten tevens goede weide-

grassen zijn. Bijzonder verspreid op de bergplateau ’s

in de Vereenigde Staten. B. racemosa wordt aange-

troffen vanaf de Vereen. Staten tot in Peru. Bonman.

Boutens, Pieter Cornelis, Ned. letter-

kundige. * 20 Febr.

1870 te Middelburg;

promov. te Utrecht

in de klassieke let-

teren 1899, doceert

klassieke letteren te

Den Haag. Hij is de

zuiverste en grootste

Noord-Nederland-
sche lyricus van zijn

tijd, sterk geïnspi-

reerd op het Hol-

landsche en Zeeuw

-

sche landsehap, op

Grieksche motieven

en speciaal op de

Platonische levens-

beschouwing. Zijn

dichterlijke stijl is

rijkbewogen, toch steeds vormvast als kristal, hij

is de zanger van den bedwongen hartstocht en de

bovenzinnelijke liefde.

Werken: Verzen, ingeleid door Lod. van Deyssel

(1898); Praeludiën (1902); Stemmen (1907); Beatrijs

(1908) ;
Vergeton Liedjes (1909) ;

Alianora (1910)

;

Carmina (1912); Lentemaan (1916); Liederen van

Isoude (1919) ;
Sonnetten (1920) ;

Zomerwolken (1922)

;

Middelburgs overgang (1924) ;
Oud-Perzische kwatrijnen

Y1930)
;

Morgengedachten (1930) ;
Bezonnen verzen

(1931 ;
Hollandsche kwatrijnen (1932); vertalingen

P. C. Boutens.

van Plato, Aeschylus, Sophocles, Sappho, Goethe,

Oscar Wilde, Novalis, Louise Labé
;
Omer Kayyaam. —

L i t. : dr. Jac. van Ginneken S.J., Over de Taaltechniek

van Boutens, in Studiën (XCI, 51e jaargang)
;
Anton

Reichling S.J., Het Platonisch denken bij P. C. Boutens

(1925) ; W. Kramer, P. C. Boutens, een inleiding met
bloemlezing (1926). Asselbergs.

Boutens heeft niet alleen als dichter en vertaler,

maar ook als verzorger van schoongedrukte boeken

beteekenis. In 1902 liet hij zijn „Verzen”, in 1903 zijn

„Naenia” en Aeschylus’ Agamemnon drukken. Zijn

werkzaamheid als boekverzorger heeft jongere dichters

tot denzelfden arbeid geïnspireerd (J. Greshoff;

J. C. Bloem; P. N. van Eyck). > Boek (sub moderne

boekdrukkunst).
L i t. : A. A. M. Stols, Bibliographie van P. C. Boutens;

C. L. van Halsbeke, L’Art Typographique dans les

Pays-Bas. Stols.

Boutersem, > Bautersem.

Bouthillier de Bancé, > Rancé.

Boutillier, > Bouteillier.

Bouton de Biskra, een uit Noord-Afrika

(Algiers) afkomstige benaming voor > huidleish-

maniasis.

Bouton d’Orient (O r i e n t b e u 1 e), de

vooral in Klein-Azië, Syrië, Palestina en Egypte

gebruikte naam voor > huidleishmaniasis.

Boutroux, E m i 1 e, Fransch wijsgeer, * 1845,

f 1921. Prof. aan de Ecole normale supérieure en de

Sorbonne; met Lachelier hersteller der vrijheids-

philosophie in Frankrijk: zelfs de gewone natuur is

niet onderworpen aan een absoluut determinisme;

hoe hooger men stijgt in de schaal der wezens, hoe

sterker de scheppende vrijheid wordt, die het ware

wezen der dingen is. Door het goddelijke alleen maar
ervaarbaar en niet bewijsbaar te noemen, heeft hij

mede de leer der > modernisten beïnvloed.

Voorn, werken: De la contingence des lois de

la nature
;
Science et religion dans la phü. cont. de Bruin .

Bouts, 1° A 1 b r e c h t, schilder, zoon van

Dirck. Zijn kunst is een flauwe afstraling van die zijns

vaders, wiens motieven hij met allerlei variaties ver-

werkte. Hoewel niet geheel onpersoonlijk, mist zijn

werk alle grootheid en is burgerlijk. Men voelt er in

den typischen nabloei van een groote school. Hij was

zeer vruchtbaar en had een groot atelier. Zijn hoofd-

werk, de „ten Hemelopneming van Maria” is in het

Museum te Brussel. * ca. 1460, f 1548 te Leuven.

L i t. : Hulin, De 1’identité de eert. Maitres anonymes
etc. (Gent 1902) ;

M. J. Friedlaender, Altniederl. Malerei

(III)
;

F. Dülberg, Die Niederl. Malerei in Handb. f.

Kunstw. Schretlen.

2° Dirck, schilder, een der grootste mees-

ters der zgn. Vlaamsche Primitieven. * ca. 1410

te Haarlem, van ca. 1449 af te Leuven, alwaar f 1475.

Over zijn jeugd te Haarlem is vrijwel niets bekend.

Van Mander vertelt, dat hij er in zijn jonge jaren

geschilderd heeft en dat te Haarlem toen reeds vele

goede meesters gewerkt hebben; hiervan is alleen

Albert van Ouwater bekend. Hij moet al een gevormd

schilder geweest zijn toen hij in Leuven kwam, want

het Holl. karakter, dat hem tot het einde toe bij bleef,

is een der kenmerken van zijn werk. Deze zijn: sterke

zin voor realisme, groote liefde voor de natuur,

speciaal voor het landsehap en een rijk ontwikkeld

kleurgevoel; als zoodanig zet hij de groote traditie

der van Eyck’s voort. Maar deze eigenschappen

werden op de gelukkigste wijze aangevuld door den

invloed van Rogier van der Weyden,

VI. 2
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die gelijktijdig te Brussel werkte en de Zuidelijke

Nederlanden met zijn kunst beheerschte. Bouts

ontkwam niet aan het dwingende, alles domineerende

overwicht van Rogier ’s vormentaal; verwerkte deze

echter volkomen persoonlijk en verwierf erdoor vooral

een gevoel voor stijl en monumentaliteit. Deze invloed,

gevoegd bij zijne aangeboren kwaliteiten, leidde tot

het scheppen van indrukwekkende kunstwerken. Te

Leuven kwam hij tot grooten welstand en kreeg er

aanzienlijke opdrachten. Uit dc archieven kan men
als zekere werken van hem slechts aanmerken het

Sacramentsaltaar (sinds 1918 weer in zijn geheel)

te Leuven in de St. Pieterskerk, ontstaan tusschen 1464

en ’68, en de Gerechtigheidstafereelen, geschilderd

voor de Rechtzaal te Leuven (thans in het Museum te

Brussel). Hieromheen heeft men stijlcritisch zijn

omvangrijk oeuvre gegroepeerd. Het Sacraments-
altaar is een zijner machtigste scheppingen;

op het middenpaneel is het Laatste Avondmaal
afgebeeld; hierin wordt men getroffen door een voor

zoo vroegen tijd merkwaardig sterk ontwikkeld ruimte-

gevoel en een uitnemend geobserveerde belichting;

de compositie, door de majestueuze Christus-figuur

beheerscht, is niet zonder monumentaliteit. Op de

zijpaneelen, met voorafbeeldingen van het H. Sacra-

ment uit het Oude Testament, vindt men bovenal

een landschapschildering, die alle Vlaamsche werken

uit de 15e eeuw op dit gebied verre overtreft. De
groote Gerechtigheidstafereelen te

Brussel zijn vooral figurenstukken ;
het zijn waar-

schijnlijk ’s meesters laatste werken en niet geheel door

hem afgemaakt. Zij zijn van een pakkend realisme;

de gestalten, wat stijf en weinig plastisch (kennis van

anatomie was niet zijn sterkste zijde), zijn vol innerlijk

leven. Bouts concentreerde alle kracht op gezichten en

handen en wist hierin een diepgaand psychisch leven

tot uitdrukking te brengen; vooral de koppen zijn

zeer individueel behandeld en maken den indruk

portretten te zijn. Zijn werken zijn alle in buiten -

landsche musea (een betwist werk in Museum Boymans
te Rotterdam).

De kunst van Bouts laat zich het best verstaan,

door haar te toetsen aan die van Rogier, zijn grooten

tijdgenoot, omdat men in beider werken de tegen-

stelling Noord- en Zuid-Ned. kunst op de spits gedre-

ven ziet. De kunst van B. is realistisch, meer gezien

en doorleefd, peilt dieper het individueel-psycholo-

gische; de natuur wordt scherper geobserveerd en zij

vertoont steeds een strikten zin voor waarheid, schuwt
uitbundigheid en is groot door zelfbeheersching. De
figuren zijn er levende wezens, landschappen zijn

atmospherisch doorvoeld, vol ruimte en licht. De
stofuitdrukking is meesterlijk en het ongemeen rijke

koloriet is nauwelijks door tijdgenooten geëvenaard,

zeker niet overtroffen. Rogier echter schept en con-

strueert veel meer, zijn figuren zijn meer geïdealiseerd,

gedacht, niet gezien; hij put op de eerste plaats uit

zijn fantasie, die uiterst rijk is, niet uit de natuur.

Hij groepeert veel kunstiger, streeft naar monumentali-
teit en zoekt bij voorkeur naar dramatische effecten.

Hij houdt zich meer aan bepaalde schema’s en voor-

stellingen, die min of meer tot tradities geworden zijn.

Bouts daarentegen is vrijer in het kiezen van zijn

onderwerpen.

L i t. : v. Mander, Groot Schilderboeck ; M. J. Fried-

laender, Altniederl. Malerei (III)
;
D. Fierens-Gevaert,

Les primitifs flamands (1908) ; F. Winkler, Alt-Niederl.

Malerei (1925). Schretlen.

3° Dirck II, schilder te Leuven, zoon van
D i r c k. * ca. 1448, f 1491. Zekere werken van zijn

hand kent men niet.

L i t. : > Bouts (Albrecht).
4° Jan, door anderen gespeld Bonts of

B o n d s, Dominicaan, van Brugge, vermeld in

1457 als vervaardiger van geestelijke spelen en als

inrichter van feestelijkheden.

Lit.

:

E. Van der Straeten, Le theatre villageois

(II Brussel 1889, blz. 91 en 99)

;

R. De Wolf, in Tijd-

schrift v. Nederl. Taal en Letterk. (1895, 303).

Bouvardia, behoort tot de familie der ster-
bladigen (Rubiaceae) en komt met een 30-tal

soorten in midden-Amerika voor. In Europa is als

potplant zeer in trek: B. longiflora, een soort met
mooie witte, ’s avonds heerlijk geurende bloemen,

in Amerika bekend als Johannesbloem.

Bouvet, Charles, Fransch publicist op

muziekgebied; * 3 Jan. 1858 te Parijs. Richtte daar in

1903 de Fondation J. S. Bach op, welke zich speciaal

aan de opvoering van oude muziek wijdt. Schreef

(behalve talrijke tijdschriftartikelen) o.a. Une dynastie

de musiciens francais: les Couperin (Parijs 1919),

bewrerkte oude muziek, waarvan hij onder den titel

Collection Charles Bouvet een verzameling publiceerde.

Reeser.

Bouvet-eiland, onbewoond, vulkanisch eiland

in den Z. Atlantischen Oceaan, Z. punt van den
Atlantischen rug op 54° 26' Z., 3° 24' O. De opp. is

44 km2
,
het hoogste punt 920 m. In 1739 werd het door

Bouvet ontdekt en beschouwd als een kaap van Terra

Australis. Daarna werd het dikwijls vergeefs gezocht

en eerst de Valdivia-expeditie stelde in 1898 de ligging

nauwkeurig vast. Augustus, de koudste maand, heeft

een gemiddelde temp. van —3,5° C, Februari 2,5° C.

Zelfs in den zomer is het tot zeeniveau met ijs bedekt

en de sterke branding maakt het bijna ontoegankelijk.

In 1927 nam Noorwegen het in bezit als station voor

de walvischvangst. /r. Stanislaus.

Bouvier, J. B a p t., bekend Fransch philosoof

en theoloog; * 1783, f1854 te Rome; zijn boeken
(o.a. Institutiones theolog.) verwierven een groote

verspreiding in de Fr. seminaries. Zij werden van
Gallicanistische smetten gezuiverd met goedvinden
van den schrijver. In zijn moraaltheologie sluit hij

zich aan bij St. Alphonsus en bestrijdt het Jansenisme.

J. Sassen .

Bouvignes ,
1° gemeente in de prov. Namen, ten

N.W. van Dinant, aan de Maas; ruim 1100 inw.,

grootendeels Kath.; opp. 548 ha; steengroeven, weef-

nijverheid. B. was vroeger een vrij volkrijke Bourgon-
dische stad, waar de bekende „dinanderies” werden
vervaardigd.

2° Kasteel bij Breda, thans Kath. Jeugdhuis.

Bouvignies, gem. in de prov. Henegouwen,
ten N. van Aat; opp. 461 ha; ruim 600 inw.

;
landbouw.

Bouvines (dept. du Nord, bij Rijsel). Hier werd
27 Juli 1214 Otto IV, wiens leger vooral uit Neder-

landsche bondgenooten (Vlaanderen, Henegouwen,
Namen, Brabant, Limburg, Holland en Zeeland)

bestond, door Philippe Auguste verslagen.

Bouw, uit Javaansch: baoe, oppervlaktemaat
ter aanduiding van een hoeveelheid sa

w

rah-grond,
die één man kan bewerken, daarom ook gawé ning
wrong (werk voor één man) of karjo (werk) genaamd.
Vier baoe vormen één djoeng. Daar niet elke grond
even gemakkelijk te bewerken is, wras de grootte van
de baoe plaatsehjk zeer verschillend. Door het Indische
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gouvernement is echter de bouw gestandaardiseerd,

zoodat men er thans onder verstaat de oppervlakte

van 600 vierkante Rijnlandscke roeden = 7 096, 50 in2 .

Bouw. 1° Zinbouw, van den enkelvoudigen

zin, van den samengestelden zin bovendien de plaatsing

der hoofd- en bijzinnen (= woordschikking). De leer

van den zinbouw behoort voor de gewone niet-litte-

raire spreek- en schrijftaal tot het gebied der syntaxis

of zinleer; voor de litteraire taal tot dat der stylistiek.

Lit. : Voor Ned. Zinbouw: prof. G. S. Overdiep, De
studie der Ned. Syntaxis, Nieuwe Taalgids (XIX 1925)

;

Ferguut (Inleiding, 1925) ;
De zinsvormen in Vondels

Pascha en Lucifer (1926). Voor Ned. woordschikking:
Moderne Proza (1927).

2° Versbouw, samenstelling van een vers

naar den vorm; elke versregel bestaat nl. uit vers-

voeten (maateenheden), verbonden tot een rhythmisch

geheel en meestal afgesloten door rijm; twee of meer
versregels vormen een strophe of couplet (waarbij

we weer kunnen spreken van strophenbouw); de

strophen vormen een eenheid: het gedicht.

Lit.: Ph. Martinon, Les Strophes (Parijs 1912)

;

J. Geurts, Nederlandsche Metriek (Hasselt 1902) ;
mr.

Prudens van Duyse, Verhandelingen over den Ned.
Versbouw (2 dln. 1854). ten Berge .

Bouwaairvrage (Ned.) is een tot Burgemees-
ter en Weth. gericht verzoek om > bouwvergunning.

Vorm en wijze van indienen van de b. worden gere-

geld in de > bouwverordening. De b. moet schriftelijk

geschieden en als regel inhouden: een opgave van den

aard van het voorgenomen werk; de bestemming van
het gebouw; de kadastrale aanduiding van het perceel,

waarop het gebouw zal worden gezet, vernieuwd of

uitgebreid
;
een omschrijving van de inrichting van het

gebouw; de toe te passen materialen, enz. Een en

ander moet worden toegelicht met teekeningen. De
bouwverordening bepaalt tevens den termijn, waar-
binnen B. en W. over de b. moeten beslissen.

Bouwaardewerk is bouwmateriaal uit gebak-

ken klei vervaardigd, ook terra cotta geheeten,

hetwelk wordt toegepast voor ornament en beeld-

werk aan gevels, en voor vazen, potten, enz. Het
wordt al dan niet geglazuurd gebruikt, soms met
toepassing van verschillende kleuren. In de Assyrische

en Perzische bouwkunst, bij de Grieken en Romeinen,
in de middeleeuwen en Renaissance vond dit materiaal

een ruime toepassing. In onzen tijd begint de belang-

stelling te herleven. In Nederland ontwierp

W. Brouwer uit Leiderdorp (f 1933) o.a. de terra

cotta ’s voor het Vredespaleis te Den Haag en het

raadhuis in Rotterdam. Thunnissen.

Bouwacoustiek is de leer van het geluid met
betrekking tot gebouwen. Geluidvoortplanting is

in een gebouw nuttig of hinderlijk: het is nuttig in

gehoorzalen, waar men een tooneelopvoering of een

spreker zal willen verstaan, een muziekuitvoering zal

willen genieten; de geluidsleer, die hierover handelt,

zal onder > ruimte-acoustiek worden besproken; ge-

luidvoortplanting is hinderlijk, wanneer het de werk-
zaamheden of de rust der bewoners van het gebouw
stoort: het is de taak der b. de oorzaken daarvan op te

sporen en de middelen aan te geven .waardoor de hinder-

lijke invloed van geluid kan worden weggenomen.
De oorzaken van het geluid zijn zoowel buiten

als binnen het gebouw te vinden. Van buiten komen

:

het straatrumoer, het geraas van fabrieken en ma-
chines, van spoorweg, tram, enz. Van binnen

: geluid

uit aangrenzende vertrekken, geluid van motoren
voor pompinstallatie en centrale verwarming, venti-

lator, stofzuiger, enz. Al deze oorzaken doen trillingen

ontstaan, die deels als geluid direct waarneembaar
zijn, deels als mechanische trillingen in huis komen
en daar door resonantie in geluid kunnen worden
omgezet. Het geluid plant zich nl. niet alleen voort

door de lucht, maar ook door vaste stoffen. Vloeistoffen

komen hier niet in aanmerking. Voortplanting door
de lucht kan alleen volkomen verhinderd worden door

het luchtledige. De bouwmeester kan dit effect min
of meer benaderen door het goed sluitend maken van
deuren en ramen. Merkwaardig is, hoe gemakkelijk

het geluid zich voortplant door kleine openingen,

spleten en kieren van deuren en vensters. Men kan zich

hiervan gemakkelijk overtuigen door het venster

achtereenvolgens een weinig te openen en weer te

sluiten als er op straat veel geraas is. Het aanbrengen
van dubbele ramen is aan te bevelen, niet zoozeer

wegens de tusschenliggende luchtlaag als wel omdat
het geluid, dat door de reten van het eerste raam
is gekomen, door die van het tweede nog aanzienlijk

verzwakt wordt. Hetzelfde geldt voor dubbele deuren.

Beide moeten echter in gescheiden kozijnen zitten.

Veel ingewikkelder is het probleem der isolatie

bij de voortplanting door vaste stoffen. Hierbij moet
men onderscheiden of het geluid ontstaat in de lucht

en daarna het vaste lichaam treft, of dat de geluids-

trilling in het vaste lichaam zelf ontstaat. Ontstaat

het geluid in de lucht, dan begint het zich, evenals het

licht, naar alle richtingen voort te planten. Deze
richtingen noemt men geluidsstralen. Wanneer nu
zulk een geluidsstraal een vast lichaam, bijv. den wand
van een woonvertrek, ontmoet, dan wordt de regel-

matige voortplanting gestoord. Een gedeelte van het

arbeidsvermogen wordt teruggeworpen als weerkaatste

geluidsgolven, een ander deel wordt door den muur
geabsorbeerd en de rest doorgelaten (zie de fig.).

Welk deel der energie aan de gereflecteerde, welk aan
de geabsorbeerde en welk aan de doorgelaten stralen

moet worden toegekend, zal afhangen van het verschil

in veerkracht en dichtheid tusschen de twee midden-
stoffen. Een poreuze stof, zooals vilt, zal weinig terug-

kaatsen, maar veel absorbeeren, zoodat er ook maar
weinig doorgelaten wordt. Een harde, elastische stof,

zooals marmer, zal veel terugkaatsen (96 tot 99%)
en weinig absorbeeren, zoodat er eveneens weinig door-

gelaten wordt. Is er ergens een ventilator-opening

aangebracht, dan is daar geen verandering van midden-
stof, de geluidsgolven gaan gemakkelijk door de aan-

eengesloten luchtlaag en er wordt dus bijna niets

teruggekaatst of geabsorbeerd, maar veel doorgelaten.
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Uit deze voorbeelden blijkt, dat, wanneer het geluid

in de lucht ontstaat, de voortplanting door het vaste

materiaal van geen beteekenis kan zijn.

Bouwacoustiek.

Ontstaat het geluid echter in het vaste materiaal,

dan wordt de zaak geheel anders. De geluidstrillingen

worden hierin vastgehouden door de bijna totale terug-

kaatsing aan de grens van het materiaal en de lucht,

zoodat zij met geringe storing door de aaneensluitende

deelen van metaal en metselwerk of beton tot op verren

afstand in het gebouw kunnen doordringen. Zulke

trillingen kunnen nu als geluidsgolven in de lucht

overgaan daar, waar een muur of ander deel van het

gebouw door resonantie in dwarstrilling geraakt. Zoo

is het verklaarbaar, dat men in zeker vertrek van een

gebouw niet kan hooren, dat er in een ander vertrek

gesproken wordt, maar toch zeer duidelijk het heen

en weer loopen of het kloppen tegen den wand of op

den vloer waarneemt, zelfs al liggen beide kamers op

grooten afstand van elkaar. Het hinderlijk geruisch

der waterleiding, dat in de geopende tapkraan ont-

staat, moet hieruit eveneens verklaard worden.

Dit zijn wel de voornaamste gegevens, wTaarmee de

bouwmeester heeft te rekenen om de vraag te beant-

woorden: hoe kan de voortplanting dezer trillingen

verhinderd worden. Uit het bovenstaande zal duidelijk

zijn, dat dit slechts kan geschieden door de materialen,

die de trillingen voortplanten, op geschikte wijze te

onderbreken door andere, die ze absorbeeren. De metho-
den, die hierop berusten, bieden een zoo grootc ver-

scheidenheid, dat hiervoor slechts naar de vaklitera-

tuur kan verwezen worden. Een algemeene stelregel

is deze: de geluidsenergie moet vernietigd, geabsor-

beerd worden, d.i. door wrijving in warmte worden

omgezet. Intusschen is dit niet zoo eenvoudig. Hoe
en waarheen de trillingen zich zullen voortplanten is

afhankelijk van het karakter van het bouwstuk, waar
zij doorgaan, en kan alleen berekend worden voor

eenvoudige gevallen van homogene materialen met
bekende constanten. In elk geval moet men zorgen,

dat die lichamen, die de storende trillingen vóórt-

brengen (motoren, pompen, ventilatoren, enz.), zoo

goed mogelijk geïsoleerd worden en dat de weg, dien

de trillingen kunnen volgen, zooveel mogelijk inhomo-
geen worde gemaakt.

Lit.

:

F. R. Watson, Acoustics of Buildings (New
York 1930) ;

J. L. Snoek Jr., Beginselen der moderne
Zaalacoustiek (1931) ;

Vern. O. Knudsen, Architectural

Acoustics (New York 1932) ;
Paul E. Sabine, Acoustics

and Architecture (New York 1932). A. Mulder.

Bouwanatomie is een moderne, door den

Duitscher Wilh. Büning ingevoerde term voor een

manier van voorstelling van een bouwwerk, als een

synthese van verschillende arbeidsphasen, zooals ze

in den gedachtengang van den bouwmeester ontstaan

zijn.

Lit.: Büning, Bauanatomie (1928). Knipping.

Bouwblok, huizengroep in stedelijke bebouwing
op een aan alle zijden door straten en wegen begrensd

terrein. Ofschoon de naam ook voor een bezetting

met vrijstaande huizen wordt gebruikt, doelt hij in de

eerste plaats op gesloten bouwwijze.

Geschiedenis. In middeleeuwen en Renaissance

bestond een b. als regel uit zelfstandige, onderling

verschillende en onafhankelijk van elkaar gebouwde
huizen. Het afzonderlijk huis, niet het b. was de een-

heid, waaruit het stadsbeeld werd samengesteld ;

en de schoonheid hiervan had daarom een schilder-

achtig karakter.

In de 18e eeuw voltrekt zich een verandering: ter

verkrijging van een monumentaal stadsbeeld worden
op sommige plaatsen (o.a. in Mannheim, Bruchsal)

de straatwanden, dus de wanden der b.,

als één geheel ontwnrpen; de gevels der afzonderlijke

huizen zijn daarin meestal niet als zelfstandige elemen-

ten te onderkennen (> Stedebouw). Hiermede wordt
een eenheid gesuggereerd, die in werkelijkheid niet

bestaat.

Ook thans wordt het uiterlijk der b. veelal als één

geheel ontworpen, vooral bij de étage-woningen in

groote steden. Ook nu zit de bedoeling voor een fraai

straatbeeld te verkrijgen. Echter is ook van invloed

de normaliseering der huurwoningen. Zoo’n b. bestaat

uit onderling gelijke verdiepingswoningen, die dus

niet meer, zooals de eengezinswoning, elk voor zich

op den grond staan en een eigen dak hebben, en daar-

door het karakter van zelfstandige, afgeronde eenheden

hebben verloren. Meestal wordt zoom b. ook ineens

en door één bouwondernemer gebouwd. Nog sterker

kan een b. als samenhangend geheel worden beschouwd,
wanneer ook de bewoners onderling verband
hebben. Dit is het geval in door > bouwverenigingen
gestichte b. Ook gemeenschappelijke voorzieningen

kunnen de eenheid van een b. versterken (centrale

verwarming, warmwatervoorziening, gemeenschappe-
lijke rijwielbergplaats, gemeenschappelijke tuin, enz.).

De gelijkvormigheid der afzonderlijke huurwoningen,
welke het b. bevat, leidt spoedig tot een herhaling

van hetzelfde motief in de gevels en tot eentonigheid.

Min of meer als reactie daartegen zijn door sommige
architecten (vooral uit de „Amsterdamsche School”,

welke kort na den oorlog optrad) b. ontworpen, die

uitwendig werden opgevat als decoratieve composities

met torens en „accenten”, echter zonder noemenswaard
rekening te houden met de ligging en de eischen van
de achter de gevels gelegen woningen (> Arbeiders-
woning).

Eischen. Voor een b. is langwerpige, ongeveer
rechthoekige grondvorm de beste (> Uitbreidings-

plan). De korte zijde van dezen rechthoek, debouw-
blokdiepte, moet minstens zóó groot zijn,

dat de huizen langs de lange zijden een goed invallen

van het zonlicht niet bij elkaar verhinderen
;

is dus
afhankelijk van de hoogte en diepte der bebouwing,
van eventueele aanwezigheid van voortuinen en van
de ligging t.a.v. de windstreken. In verband met de
wenschelijkheid van flinke binnenterreinen
dient de bouwblokdiepte evenwel dit minimum te

overschrijden. Als maatstaf kan gelden: een bouw-
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blokdiepte van 36 a 40 m bij een bebouwing met kleine

eenverdiepingswoningen zonder voortuinen. Vaak
wordt aan den eisch van een ruim binnenterrein niet

voldaan, omdat men een overdreven voorstelling heeft

van de benoodigde oppervlakte en de daaruit voort-

vloeiende meerdere kosten.

De waarde van zoo ’n binnenterrein in een b.

kan echter moeilijk worden overschat: het waarborgt

licht en lucht in de woningen, een flinken afstand

tusschen de tegenover elkaar liggende woningen en

daardoor meer „vrijheid” voor de bewoners; het biedt

de mogelijkheid van een eigen tuintje voor de gelijk-

straats gelegen woningen en voor de bovenbewoners

dus uitzicht op groen. Is te verwachten, dat de eigen

tuinen niet behoorlijk worden onderhouden (in sommi-
ge industriesteden), dan verdient aanleg van één

gemeenschappelijken voor alle bewoners toeganke-

lijken tuin aanbeveling. Dit is alleen mogelijk bij b.

door één ondernemer of door een bouwvereeniging

gesticht. In den gemeenschappelijken tuin kunnen
kinderspeelplaatsen, fietsenbergplaatsen voor de

bewoners e.d. worden ondergebracht.

Om het binnenterrein vrij te houden is het noodig

de diepte van de bebouwing langs den rand goed vast

te leggen, bijv. door het bepalen van achtergevel-

rooilijnen (•> Rooilijn).

Bebouwing van het binnenterrein met lage bedrijfs-

gebouwen (bijv. garages) moet in woon -blokken

worden vermeden; bestaat de randbebouwing echter

ook uit bedrijfsgebouwen (bijv. winkelhuizen), dan

is het moeilijk te ontgaan, dat ook het binnenterrein

voor deze bedrijven wordt gebruikt, en kunnen de

daarvoor noodige opslagplaatsen, garages e.d. be-

zwaarlijk worden verboden.

De lengte van het b. wordt vooral bepaald door

de behoefte aan dwarsstraten in het stadsplan (event.

op tramhalte-afstand). Korte bouwblokken zijn

ongewenscht, zij geven aanleiding tot een onecono-

misch stadsplan (veel straatoppervlakte-verhouding

tot bouwterrein, veel onvoordeelig te bebouwen straat-

hoeken, gedrongen binnenterreinen). Aanbevolen

wordt soms de korte zijden van het b. onbebouwd te

laten; hiervoor valt veel te zeggen, het beteekent

echter verlies aan bouwterrein en stelt hoogere eischen

aan het uiterlijk van de achterzijde der bebouwing,

welke dan vanaf de dwarsstraten zichtbaar wordt.

Uit een oogpunt van wooncultuur, welke het familie-

leven bevordert, dient er ook bij het ontwerpen van

de meerdere verdiepingen hooge b. naar gestreefd

te worden, de afzonderlijke woningen zooveel moge-

lijk als een zelfstandig geheel te laten spreken, zoodat

de bewoners het gevoel voor een „eigen woning” en

alles wat daarmee samenhangt niet verliezen.

Om de onmogelijke eischen, welke de practijk den

architect dan vaak zou stellen, zijn vele deskundigen

op het gebied der volkshuisvesting tegenstanders van

de b. waarin meerdere étage-woningen zijn opgestapeld.

v. Embden.
Bouwblok-type noemt men in de stedenbouw-

kunst een aanleg, waarbij rechthoekige woningblokken

als eenheden bestaan en van elkaar gescheiden worden

door rechthoekig zich snijdende straten. Dit type

komt vooral voor bij laat-middeleeuwsche steden in

Pruisen en Silezië (bijv. de Altstadt te Breslau).

Bouwconstructie is de verbinding van bouw-
materiaal tot een bouwwerk of tot een onderdeel van

een bouwwerk. Men kan de b. op velerlei wijze onder-

verdeelen, o.a. naar hun doel: dragende b. (bijv.

fundeeringen, muren, zuilen), overspannende b. (bijv.

balklagen, strekken, bogen, gewelven), bekleedende,

opvullende of bedekkende b. (bijv. betimmeringen,

paneelen, dakbedekkingen, zinken goten).

Men kan onderscheid maken tusschen vaste (bijv.

metselwerk, kappen, trappen) en beweeglijke b.

(bijv. deuren, ramen). Ook de aard der veelvuldig

toegepaste materialen doet bepaalde vormen en metho-

den ontstaan: houtverbindingen, steenverbanden,

ijzerconstructies, gewapend-betonconstructies. De
oudere b. berusten in hoofdzaak op ervaring en traditie.

Vele daarvan handhaven zich ook heden als zeer doel-

matige oplossingen. Daarnaast echter zijn in den

tegenwoordigen tijd een aantal nieuwe b. ontstaan of

oude omgevormd.
Drie factoren beïnvloeden in hoofdzaak deze ver-

andering: 1° Tegenwoordig is het mogelijk de in de b.

optredende krachten en spanningen te berekenen

(> Statica), waardoor de toelaatbare minimumafme-
tingen der onderdeden kunnen worden bepaald,

hetgeen voert tot een zuinige toepassing van het

materiaal, soms rationeeler vormen en constructie-

wijzen en vele nieuwe oplossingen.

2° Naast den vernieuwenden invloed der weten-

schappelijke berekening staat de veranderde wijze

van vervaardiging. De oude b. werden uit de hand
gemaakt, hetgeen een groote vakbekwaamheid eischte.

De mogelijkheid, vele b. of onderdeden met behulp

van machines te vervaardigen, hetgeen goedkooper

dan met de hand kan geschieden, deed de vraag naar

machineproducten stijgen; door de verminderde afzet-

mogelijkheid van het handwerk ging dit in kwaliteit

achteruit, wat opnieuw de machinale fabricage sti-

muleerde. Niettemin wordt in het bouwbedrijf nog

veel van handenarbeid gebruik gemaakt; de vermin-

derde vakbekwaamheid en de hoogere loonen hebben

tot het streven geleid, de b. zooveel mogelijk op

eenvoudige wijze samen te stellen uit tevoren machinaal

gereedgemaakte onderdeden, welker vorm aangepast

werd aan de eischen van eenvoudige machinale ver-

vaardiging. Voor het samenstellen van geheele b. en

standaardiseering daarvan is de machine slechts in

enkele gevallen met succes toegepast, en dan nog met
behoud van een groot aantal verschillende standaard-

typen (bijv. binnendeuren, stalen ramen, raam- en

deurbeslag, enz.).

3° Een derde oorzaak van verandering der gebruike-

lijke b. ligt in de toegepaste materialen. De moderne

constructeur heeft eenerzijds de beschikking over een

groot aantal materialen, welke vroegere geslachten

niet of nauwelijks kenden (gewapend beton, construc-

tie-ijzer, vele soorten platen voor het maken van lichte

wanden, glazen bouwsteen, triplex, multiplex, enz.),

anderzijds moet hij er rekening mede houden, dat bijv.

het timmerhout in het algemeen minder deugdelijk is

en alleen in kleinere afmetingen verkrijgbaar is dan

vroeger het geval was.

Ten slotte hebben ook dc bijzondere eischen, die

men tegenwoordig stelt, tot vele nieuwe b. gevoerd:

eischen van brandvrijheid, verminderde gehoorigheid

(tusschen verschillende verdiepingen), hygiënische,

en aan bepaalde gebouwen als fabrieken en zieken-

huizen te stellen eischen.

In de geschiedenis hebben bouwconstructie en archi-

tectonische conceptie („lichaam” en „geest”) elkander

voortdurend beïnvloed. Een ideaal, dat de architect

wil verwezenlijken, doet hem zoo noodig zoeken naar

nieuwe constructies. En van den anderen kant:
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het vinden van nieuwe materialen of nieuwe construc-

ties kan den scheppenden geest brengen tot nieuwe
concepties. In het algemeen kan men wel zeggen, dat
bloeitijdperken der bouwkunst gekenmerkt zijn

door „constructieve eerlijkheid” en „ambachtelijke

zuiverheid”, dus door een juist inzicht in, en een

meesterschap over de b.

Bijv. in de middeleeuwen werden meestal de b.

zichtbaar gelaten. Door hun logische, duidelijk spre-

kende samenstelling en feillooze uitvoering, dank zij

kundige en met liefde tot hun vak bezielde ambachts-
lieden, droegen deze constructies bij tot de schoonheid
der bouwwerken. Na de Renaissance en later met het

Klassicisme gaat dit gevoel voor eerlijkheid in de

vormgeving verloren. Het gebruik van bekleedings-

materialen, die de b. aan het oog onttrekken, komt
meer en meer in zwang: de balken zolderingen gaan
schuil achter gestukadoorde plafonds, het metselwerk
der gevels achter pleisterwerk enz.

Vooral de 19e eeuw voert tot diep verval op dit

gebied. Totdat o.a. Semper in Centraal-Europa,
Viollet-le-Duc in Frankrijk en in Ned. dr. P. Cuypers
en dr. H. P. Berlage, ieder op hun wijze, nadruk leggen

op de beteckenis van de constructie als voorwaarde
voor architectonische schoonheid. Dit ideaal is in zijn

juiste proporties in het geheel niet materialistisch.

Het is echter vaak zeer eenzijdig voorgestaan. De
voorvechters dezer zienswijze vervallen echter dik-

wijls in een ander onjuist en „materialistisch” uiterste,

wanneer zij beweren, dat alléén de deugdelijkheid

der constructie voorwaardo is voor het verkrijgen

van bouwkunstige schoonheid. Ook de nieuwe zakelijk-

heid is onder sommige opzichten een verlengstuk
van bovengenoemde eenzijdige theorie, v. Embden.
Bouwcrediet is een leening, die verstrekt wordt

ten einde den geldnemer in de gelegenheid te stellen

een bepaald bouwplan tot uitvoering te brengen. In

engeren zin verstaat men onder een b. een tijdelijke

geldleening door een bank, welke geldleening na
voleinding van den bouw wordt afgelost door het op-
nemen eener langloopende (veelal hypothecaire)
geldleening.

*

Huysmans .

Bouw-dok, droogdok, waarin schepen gebouwd
worden. > Dokken.
Bouwdoos noemt men een verzameling van

bouwonderdeelen, welke zoodanig gekozen zijn, dat
ze gemakkelijk tot een of ander geheel zijn samen te

voegen. Als speelgoed bestaat de bouwdoos uit

blokken, staafjes, schijven enz. van hout, steen of

metaal; met behulp hiervan kan het kind al spelende
de dingen trachten op te bouwen, waarvan het voor-
beelden rond zich ziet. De eenvoudigste b. bestaan uit

houtkuben (blokkendoozen). Opgeplakte plaatjes

hebben geen nut; meestal beschouwt het kind zulke
stukken als gewone houten blokken en bouwt ze op
elkaar zonder op de plaatjes te letten. Voor school-
gaande kinderen bestaan bouwdoozen voor het inrich-
ten van poppenkamers, voor het bouwen van auto’s,

wagens en huizen en van allerlei beweegbare modellen.
Voor grootere knapen — zelfs volwassenen „helpen”
gaarne — bestaan vnl. de Matador- en Marklinbouw-
doozen. De Matador-bouwdoos bestaat uit houten
klossen (welke een kwadratische doorsnede hebben en
van gaatjes zijn voorzien), staafjes, schijven en houten
tandraderen; houten spillen, welke met een hamer in
de gaatjes worden geslagen, dienen voor verbinding.
De Marklin-bouwdoos bestaat uit metalen platen en
strooken, voorzien van gaatjes; de verbinding wordt

tot stand gebracht door middel van schroefjes met
moertjes.

De bouwdoos heeft opvoedkundige waarde, doordat
het eenvoudige materiaal het mogelijk maakt, dat

het kind zijn indrukken op echt kinderlijke wijze,

zonder bijzondere techniek, kan weergeven; de schep-

pende kracht in het kind wordt gewekt; het ervaart

de zwaartekracht, die den opbouw der lichamen
beheerscht; de construeerende knaap leert de techniek

kennen als een voortbouw op de natuur; een lang-

zame overgang wordt gevormd van spel naar arbeid.

In de radiotechniek bevatten bouwdoo-
zen alle noodige onderdeelen, aanwijzingen enz. voor
een gemakkelijke monteering van een radio-ontvang-

toestel of van een gedeelte daarvan.
Bouwcl, gem. in de prov. Antwerpen, ten W. van

Herentals, met 1 300 inw., Kath. Opp. 646 ha,

hoogte 11,40 m. Kanton en dek. Herentals. Zand- en

kleigrond. Landbouw en boschteelt. Gotische

O. L. Vrouwkerk met koor en dwarsbeuk uit de 16e

eeuw. Het patronaat hoorde toe aan den heer van
Bouwel. Kasteel herbouwd in 1820. Zrs. van St. Jozef

Calasantius van Vorselaar. Kapel van O. L. Vr.

op den Langenheuvel.
L i t. : Prims, Bouwelhof onder den Hollander (Bij-

dragen 1932). Lauwerijs.

Bouwen noemt men in het algemeen het samen-
stellen van huizen, torens, fabrieken, bruggen, machi-
nes, motoren, vliegtuigen enz. uit de daartoe geschikte

materialen (zooals hout, bamboe, steen, ijzer, staal

en andere metalen en stoffen). Meer in het bijzonder

verstaat men onder bouwen het oprichten van tot

woningen of fabrieken dienende gebouwen en dergelijke

werken; degenen, die de ontwerpen daarvoor vervaar-

digen, heeten dan ook bouwkundigen, en die ze tot

stand brengen bouwvakarbeiders. P. Bongaerts.

Bouwen, 17e-eeuwsche benaming voor den boven-
rok van vrouwen, soms ook voor het heele costuum,
rok en lijf. In de eerste dertig jaren dier eeuw werd
de b. vaak over heupkussens gedragen en opgenomen
tot een wrong, zoodat de rijk versierde onderrok
rondom zichtbaar werd.
Bouw- en woningtoezicht (N e d.) is een

gemeentelijke dienst, welke toezicht houdt op het

naleven van de verschillende wettelijke bepalingen
betreffende de volkshuisvesting, in het bijzonder van
de > bouwverordening.

De -> Woningwet verplicht (sedert de wijziging van
1921) de gemeentebesturen hiervoor ambtenaren te

benoemen. In de grootere gemeenten wordt het b.

uitgeoefend door een staf van deskundigen, ten platte-

lande evenwel is het (uit zuinigheid of andere over-

wegingen) veelal overgelaten aan een hiervoor niet

voldoend bekwamen plaatselijken dorpsbouwkundige
of aannemer, die dit werk tegen een kleine vergoeding
als nevenbetrekking waarneemt. Uit den aard der
zaak kan aan het toezicht van zoo ’n beperkt deskundige
en vaak belanghebbende weinig waarde worden ge-

hecht.

De wet biedt de mogelijkheid, dat meerdere gemeen-
ten te zamen één ambtenaar benoemen; de bezoldiging
kan dan hooger zijn, zoodat een behoorlijk onderlegde
kracht kan worden aangesteld, die zich uitsluitend
aan dit werk wijdt. Van deze mogelijkheid wordt
echter nog weinig gebruik gemaakt. v . Embden.
Bouwgrond is de grond, waarop een of ander

gebouw wordt opgericht. Naar gelang van den aard er

van kan voor de fundeeringen een grooter of kleiner
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belasting worden toegelaten
;

zij bedraagt, in kg per

cm2
,
voor:

rotsgrond (minstens 3 m dikke horizontale laag)

:

evenveel als het metselmateriaal

vaste zandlaag met kiezel

vasten kleigrond en drogen zandgrond

tot 6

met weinig leem

sterk leemhoudenden zandgrond en
„ 4

leemachtigen grond

weeke klei en vochtigen fijnen zand-
„ 2

grond, ingewaterd zand „ 1

ingewaterd zand 0,5 „ 0,8

vasten zandgrond voor 1,5 „ 5

vasten drogen kleigrond fundeering 1 „ 2

weeken kleigrond op „ 0,4

vasten grindbodem staal 3 „ 7

mergel 3 „ 5

Deze cijfers kunnen voor dieper liggende grondlagen

en voor belasting in rust verhoogd worden; het draag-

vermogen van zandgrond neemt bij meerdere diepte

in verhouding meer toe dan dat van klei- of leem-

grond. Bouwgrond, welke een belasting van 1 kg per

cm2 niet zonder eenige zetting kan weerstaan, moet

voor het maken van blijvende bouwwerken verbeterd

worden. P. Bongaerts .

Bouwheer of principaal is hij, die op-

dracht geeft tot het maken van een gebouw en voor

wiens rekening gebouwd wordt. Deze benaming wordt

in het bijzonder gebezigd, zoodra men de verhouding

van den opdrachtgever tot architect en aannemer op

het oog heeft (zie over deze verhouding ook > Woon-
huis). De b. stelt het bouwprogramma op. Namens
den b. geschiedt de aanvrage tot bouwvergunning.

Voor bouwen zonder vergunning is hij aansprakelijk.

Door hem geschiedt de gunning van het werk aan den

aannemer. Aan den b. wordt het gebouw voor de eerste

maal bij de voltooiing en eenigen tijd daarna (bijv.

een half jaar) definitief opgeleverd. Ook daarna

is hij niet aansprakelijk voor ongevallen, voort-

vloeiend uit ondeugdelijke constructies (> Aanne-

ming van werk).

Bouwkunde, een term, door slordig taalgebruik

te dikwijls met bouwkunst verward, beteekent de

technische wetenschap van het bouwen, de tech-
nische kunde vereischt tot het belichamen van

de denkbeelden en ontwerpen der bouwkunst. Hoewel

dus beide termen uiteraard tot eenzelfde gebied van

menschelijke werkzaamheid behooren en elkaar in

sommige gevallen ten deele kunnen dekken, moeten

zij toch duidelijk worden gescheiden. Met den term

bouwkunde raakt men de materieele buitenzijde, het

stoffelijke lichaam, met bouwkunst den geestelijken

inhoud, de ziel van het bouwen.

Tot het gebied der bouwkunde behooren: materialen -

kennis, constructieleer, statica en mechanica, ver-

lichting, verwarming, acoustiek, ventilatie enz.,

zoowel als de economie van het bouwbedrijf en het

bouwrecht (rechtsverhoudingen, overheidsbemoeiin-

gen) kortom al wat behoort tot de practische uit-

voering en inrichting van eenig bouwwerk. Bouwkunde
in engeren zin noemt men echter de kennis der bouw-

constructies. > Bouwconstructies; > Bouwmaterialen;

> Bouwkunst.
L i t. : G. Schönermark en W. Stüber, Hochbau-

Lexikon (Berlijn, z.j.) ;
Handbuch der Architektur (IV,

Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebaude

;

Stuttgart) ;
ir. J. E. de Meyier, De technische vraagbaak

voor Nederland en Koloniën (

41929) ;
Ph. van den Berg,

Handboek voor sterkteberekeningen van paalfun-

deeringen, gewapend beton enz. (Amsterdam, z.j.)

;

J. A. van der Kloes, Bouwmaterialen (6 dln.)
;

J. G.

Wattjes, Constructie van gebouwen (4 dln. 1922—1923);

Y. M. D. Kentie c.i., Gewapend beton in het gebouw

(1930) ;
W. A. M. Cremers, Bouwrecht (1931) ;

F. Ver-

meulen, Handboek tot de Gesch. der Ned. Bouwkunst
(I 1928, Inleiding). F. Vermeulen.

Bouwkundig ingenieur, > Architect.

Bouwkunst (Aesthetica) is de kunst om een

schoone ruimte of ruimte-inhoud te vormen. Ruimte-

inhoud nu zijn de afstandsverhoudingen, waarin de

omgevende lichamen, wier vlakken de ruimtewanden

vormen, tot elkaar staan. Een verschillend antwoord

op de vraag naar het wezen van de ruimte verandert

niets aan de vaststelling, dat de schoone ruimte-

inhoud deze is, welke ons ruimtegevoel
op aesthetische wijze bevredigt. De bouwkunst moet

dus: 1° de afstandsverhoudingen der omgevende

lichamen (of vlakken) volgens een schoone orde

regelen; hierbij werken licht en kleur mee.

2° de ruimtewanden zelf plastisch vormen; het zijn

immers niet louter vlakken maar op zich zelf lichamen

(Adler noemt ze met recht „blokvlakken”). Tot deze

plastische vorming draagt hoofdzakelijk het ornament

bij. Dit laatste moet echter een ondergeschikte rol

spelen en wel met dien verstande, dat het geheel in

dienst staat van de ordening der afstandsverhou-

dingen. Hierin bestaat echter nog groote vrijheid.

Er zijn bouwwijzen, waarbij ongeveer uitsluitend de

nadruk ligt op de ordening der afstandsverhoudingen

(de boog- en gewelfstijlen bijv. en vooral de moderne

constructieve bouwkunst); andere waarbij de plasti-

sche vorming der ruimte-afsluiting zich meer opdringt

(bijv. de Grieksche tempelbouw, waar het vormen van

ruimte-inhoud van schier ondergeschikt belang schijnt)

;

andere waarin de plastische vorming der ruimte-

afsluiting zelf sterk de afstandsverhoudingen bepaalt

(bijv. in de b. der Barok). Omdat nu de ruimtevorming

eigenlijk het wezen der bouwkunst uitmaakt, is een

geschiedenis der bouwstijlen, die enkel als een geschie-

denis van het ornament wordt opgevat, verre van vol-

ledig. Het uitwendig aanzicht van een bouwwerk

is noodzakelijk een spiegel van de inwendige ruimte-

constructie. Van buiten mag daarom niet beloofd

worden, wat van binnen niet is gegeven. Meer echter

nog dan de binnenzijde is de buitenzijde der blok-

vlakken geëigend voor plastische vorming door rijke

omamenteering. Dit is duidelijk, wTant van buiten

gezien treft het bouwwerk den beschouwer meer als

plastische vorm dan van binnen uit beschouwd. Er

bestaat dus hier grooter vrijheid, maar deze mag
nooit aanleiding geven tot het scheppen van bedrieg-

lijke schijnarchitectuur (schijngevels en schijnkoepel-

tjes). Er zijn natuurlijk bouwdeelcn, die een eigen

functie hebben, zonder direct tot den ruimte-inhoud

in betrekking te staan, zoo bijv. de klokketoren bij een

kerk, hal en stadhuis. De wijze, waarop deze ingelijfd

wrorden in de bouweenheid, moet gezocht worden meer

in het plastisch geheel dier eenheid dan in haar ruim-

te-geheel.

Meer dan de andere kunsten heeft de bouwkunst

deel aan de werkelijkheid. Want afgezien van enkele

gevallen, heeft zij de functie van een bouwwerk te

dienen, d.w.z. zij heeft als taak een bepaalde ruimte

te vormen, die benut kan worden tot een bepaald

doel. Met dat gebruiksdoel heeft de bouwkunst altijd
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streng rekening te houden. Maar zij zou falen wanneer

zij zich uitsluitend daarnaar zou richten (nieuwe

zakelijkheid), en haar doel voorbijstreven, wanneer zij

de eischen van dat doel geheel zou verwaarloozen (alle

soorten schijnarchitectuur). In geen van beide gevallen

immers zou zij het ruimtegevoel van den mensch be-

vredigen. Want dit spruit voort uit de geheele mensche-

lijke natuur, die naar hooger streeft dan naar louter

nut. Functioneel is voor het vieren der H. Mis een

eenvoudige zaal voldoende, die de geloovigen kan
bevatten en hun gelegenheid geeft het liturgisch Offer

te volgen. Maar toch zal zulk een eenvoudige zaal

den Christen weinig bevredigen; zijn ruimtegevoel

vraagt meer dan rationeelc doelmatigheid. Niet zelden

leidt dit tot aesthetisch zeer verantwoord verzuim
van doelmatigheidseischen (onder dezelfde sterke zon

bouwt de Spanjaard donkere, de Siciliaan echter zeer

lichte kerkgebouwen), ja zelfs tot de keuze van het

beslist minder doelmatige (bijv. de hooge kamers der

Barokarchitectuur, die zoo moeilijk te verwarmen en

zoo slecht gelijkmatig te verlichten zijn). Hieruit

blijkt dat het ruimtegevoel wortelt in de psychische

structuur van den mensch, die verschilt naar plaats

en tijd. Slechts een bouwkunst, die daaruit opgroeit,

kan haar taak vervullen. Zoo zal de Westersche manier

van bouwen, al is ze nog zoo „practisch”, het geheel

anders geaard ruimtegevoel van den Oosterling niet

of maar moeilijk kunnen bevredigen.

Behalve met de functie van het bouwwerk heeft de

bouwkunst rekening te houden, en dat weer meer dan
bijv. de beeldhouwkunst, met de mechanische wetten,

welke de stof beheerschen, met zwaartekracht, last

en druk. Zou zij daaraan echter wederom geheel onder-

worpen zijn (zou zij m.a.w. slechts uitdrukking geven

aan deze wetten), dan zou zij falen ten overstaan van
het ruimtegevoel. Een klakkeloos gehoorzamen aan de

mechanica zou in de Gotiek bijv. nooit tot die heroïsche

stijgingen gevoerd hebben, welke een integreerend

element van het Gotisch ruimtegevoel schijnen te

hebben uitgemaakt.

Meer dan de schilder- en beeldhouwkunst is de
bouwkunst onderworpen aan het materiaal. Want
haar voornaamste taak is niet materiaal-vormend,

doch ruimte-vormend. Het materiaal, door haar

gebruikt, heeft reeds een zekeren vorm en dus ook een

zekere schoonheid (marmer, steen, beton, enz.).

Bij het streven naar een schoon geheel, naar schoone
afstandsverhoudingen en plastiek der blokvlakken,

moet zij met deze materiaalschoonheid terdege reke-

ning houden. Wat bijv. door baksteen aan schoonheid

bereikt wordt, zal lang niet altijd ook door beton
verworven worden, enz.

Het is dus de taak der bouwkunst de eischen van
doelmatigheid en van de mechanica, alsook de eigen

schoonheid van het materiaal te zuiveren en aldus
dienstig te maken aan een leidend idee, dat niet alleen

door verstandelijk overleg, maar ook door wel over-

wogen (niet beredeneerd) kunstgevoel kan worden
verwezenlijkt.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat men
slechts in oneigenlijken zin kan spreken van > steden-

bouwkunst en > tuinarchitectuur.

L i t. : Schmarzow, Zur Frage nach dem Malerischen
(1896) ; Kuhn, Aesthetische Einleitung zur Baukunst, in
„Geschichte der Baukunst” (I 1909) ;

Frankl, Ent-
wicklungsphasen der neueren Baukunst (1914) ; K.
Fiedler, Bemerkungen über Wesen und Geschichte
der Baukunst, in „Schriften über Kunst” (II 1914)

;

Kropholler, Beschouwing over Bouwstijl, in „Eenige
Gebouwen en Meubelen” (1918) ;

Sörgel, Architektur-
Aesthetik (1918) ;

Brinckmann, Plastik und Raum
(1922) ;

Müller-Freienfels, Psychologie der Künste, in

„Handbuch der vergleichenden Psychologie van Kafka
(II 1922, 295 vlg.)

;
Wattjes, Nieuw-Nederl. Bouwkunst.

Inleiding [z.j. (1924)] ;
L. Adler, Vom Wesen der Bau-

kunst (I 1926) ;
L. Adler, Art. „Baukunst” in Wasmuth’s

Lexikon der Baukunst [I z.j. (1929)] ;
Hermann Cohen,

Aesthetik des reinen Gefühls (I z.j., 194 vlg.)
;
Stuyt,

Bouwkundige Compositie (z.j.). Knipping.

Geschiedenis der bouwkunst (zie pl. t/o kol. 32).

Deze volgt niet alleen de ontwikkeling der gebruiks-

eischen,die veelvuldiger worden bij een hoogeren trap

van beschaving, doch eveneens de ontwikkeling, resp.

verandering van den schoonheidszin der bouwers en

de ontdekking of het teloor gaan van de bouwtechnie-

ken. Al deze factoren hangen zeer nauw samen. Men
kan niet met Viollet-le-Duce.a. de geschiedenis der b.

enkel als een geschiedenis van den vooruitgang der

constructieve kennis zien; evenmin met Schnaase

en de zgn. Weensche School daarin slechts de uitdruk-

king vinden van een zich met plaatsen en tijden wijzi-

genden „vormwil”, wanneer ten minste daarbij van de

technische eischen en hun ontwikkeling wordt geab-

straheerd. Met de eerste beschouwingswijze, die men
de constructivistische zou kunnen noemen, is die van
Dehio en von Bezold verwant, welke de ontwikkeling

der b. indeelt naar bouwstijlen en bouwscholen en

nagaat in hoever deze elkander beïnvloed hebben
wat betreft ruimte, ruimtevorming, constructie-

methode en ornamentiek. Parallel met de tweede

richting loopt die van Schmarzow, Pinder, Frankl

e.a., die in plaats van den „vormwil” de puur aesthe-

tische, d.w.z. zinnelijk-optische beschouwing van het

bouwwerk stelt en dit als norm voor een geschiedenis

der b. aanvaardt. Al deze richtingen bezien één of

meerdere facetten van de geschiedenis der b. en hebben
ongetwijfeld daarmee veel tot onze kennis der bouw-
geschiedenis bijgebracht. Wanneer echter aanvaard

wordt, dat de b. een ruimtevormende kunst is, die

den ruimte-inhoud (d.i. de afstandsverhoudingen der

omsluitende blokvlakken) volgens een schoone orde

regelt en daarbij deze ruimtewanden plastisch vormt
en wanneer wij dan besluiten, dat deze ruimte-vorming

niet enkel afhankelijk is van functioneele, mechanische

en louter stoffelijke eischen, doch in laatsten grond

voortspruit uit het aesthetisch ruimtegevoel van den

mensch, dat bij al deze eischen zuiverend en vormend
optreedt, dan zal de geschiedenis der b. ten nauwste

moeten samenhangen met de geschiedenis van het

ruimtegevoel. Dit nu wortelt in de psychische struc-

tuur van den mensch en is verschillend naar plaats en

tijd. Zoo is de geschiedenis der b. eng verbonden met
de algemeene cultuurgeschiedenis en zal dan ook in

hoofdzaak de topographische en chronologische

indeeling moeten volgen, welke de cultuurgeschiedenis

ons aan de hand doet. Hoezeer het ook waar is, dat

een dergelijke indeeling een continu verloop, zooals

dat in werkelijkheid plaats heeft, verbrokkelt, toch

is zij noodzakelijk voor de ordening en het goede in-

zicht.

Het aesthetisch ruimtegevoel is echter niet direct

vast te stellen, doch moet afgeleid worden uit de
bestaande ruimtevormen uit de verschillende perioden

der cultuurgeschiedenis. Uitwendige vormentaal, als

plastiek en ornamenteering, houdt zeker met de
ruimtevorming verband, maar blijft toch op het

tweede plan.



BOUWKUNST I

Tempel (Egyptische bouwkunst). Luxor. Reconstructie van het paleis van Sargon (Assyrische bouw-

kunst). Chorsabad.

Poseidontempel (Grieksche bouwkunst). Paestum. Porta Nigra (Romeinsche bouwkunst). Trier.

„Pont du Gard" (aquaduct; Romeinsche bouwkunst). Bij Nimes. Titusboog (Romeinsche bouwkunst). Rome.



BOUWKUNST II

S. Apollinare in Classe (vroeg-Christelijk). Ravenna.

Dom (Romaansch). Spiers.

. S. Maria Maggiore {vroeg-Christelijk). Rome.

Stadhuis (Gotisch). Oudenaarde.

Kathedraal (Romaansch). Périgueux. Kathedraal (Romaansch-Gotisch). Doornik.
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Een kort overzicht van de geschiedenis der b.

volgens bovengenoemde normen moge hier volgen.

1° Bij de v o o r h i s t o r i e kan men eigenlijk

eerst in den jongeren steentijd van eigen geschapen

ruimten spreken bij de paalwoningen, die, op rechthoe-

kig grondplan gebouwd (gevolg van de vlotvormige

constructie van den ondergrond), twee of drie vertrek-

ken achter elkander met enkele vensteropeningen

vertoonen. In den regel zal een zadeldak de ruimte

overdekt hebben. In het bronstijdperk krijgt door de

vervolmaking der werktuigen (waardoor het hout

gemakkelijker kon worden ingekeept en met pinnen

verbonden) de woningbouw een meer geordend karak-

ter, wat uit de zgn. huisumen (leemen vaten, waarin

de asch van een gestorvene bewaard werd) kan worden

afgeleid. Eigenaardig is, dat deze meestal een rond

grondvlak vertoonen, als een kuil in den grond inge-

graven, en bedekt worden door een steil kegelvormig

dak. Later komt de hut geheel op het aardoppervlak

en wordt bedekt door een koepelvormig dak, waarin

meestal een rookgat. Minder vaak bouwt men recht-

hoekig en langwerpig met zadeldak. Zelden is de

binnenruimte verdeeld en vensters komen niet overal

voor. Van de houten gebouwen, die in het ijzertijdperk

moeten bestaan hebben, is te weinig bewaard om
conclusies te wettigen.

Van de beschreven voorhistorische ruimte-opvattin-

gen zijn er nu nog enkele bij de natuurvolken
te constateeren.

2° De Oude Oostersche b. (ca. 4000 v.

Chr.—500 na Chr .)
gebruikt vooral leem en klei (tichels)

voor den bovenbouw, natuursteen voor het fundament

en betrekkelijk kostbare houtsoorten (palm- en

cypressenhout) voor de dakbedekking. Zoowel grootere

woningen als tempelgebouwen groepeeren hun onder-

deden om een open binnenhof; de paleizen zijn een

complex van ombouwde binnenhoven, die dan door

een breeden ringmuur tot één geheel worden vereenigd.

Het hoofdmoment van den tempel vormt een (bij de

Babyloniërs in de breedte, bij de Assyriërs in de lengte

aangelegde) kapel of cella achter in den grooten tem-

pelhof. Niet zelden was daarin een nis met godenbeeld

geplaatst. De hoofdtempel eener Mesopotamische

stad droeg een torenachtig bouwwerk (rechthoekige of

vierkante constructies met telkens kleiner grondvlak

op elkander geplaatst), op wiens top dan nog een kleu-

rig (met blauwen lazuursteen bedekt) tempeltje stond.

De vertrekken waren aan de binnenzijde met gekleurde

tegels of groote reliëfplaten versierd. Van een sterk

ontwikkeld ruimtegevoel blijkt bij deze volgens vast

plan gegroepeerde eenvoudige en betrekkelijk kleine

ruimten nog weinig. Wat men beoogde was vooral het

scheppen van een groot gebouwencomplex met over-

wegend uitwendige eenheid. Van meer belang in het

opzicht van ruimtekunst zijn de ronde woonhuizen,

die door een vlakken rondboog- of hoogen spitsboog-

koepel overwelfd werden. Deze gewelven, ook bij

grafmonumenten in gebruik, zijn zelden uit kalksteen,

meermalen uit gebrande tichels opgetrokken, die dan

met leemmortel gehecht werden. Gedurende de con-

structie vulde men den heelen bouw met zand, stroo,

enz., en eerst wanneer de noodige vastheid van con-

structie voldoende gewaarborgd was, verwijderde men

het vulsel. De koepels echter ontstonden door horizon-

tale, overkragende lagen kalksteen, waarbij de uit-

stekende deelen later volgens de curve van den koepel

werden afgebikt. De zuiien zijn meestal van hout en

werden met fijn tegelwerk bekleed; meestal vervullen

ze geen dragende functie, doch hebben hun bestaans-

recht voornamelijk van decoratieve eischen.

De Hethitische b. is veel minder symmetrisch.

Aanvankelijk bestond wel de constructie om een bin-

nenhof, doch de ingang lag niet in de lengte-as, maar

ergens in een hoek. Later (in de zgn. Mitannische b.)

verdwijnt de binnenhof geheel.

De Oud-Perzische b. volgde ongeveer hetzelfde

bouwplan als de Babylonisch-Assyrische. De kapel of

cella is bijzonder klein en staat op een onderbouw van

enkele trappen. Van het paleis van Darius is zeer weinig

meer over en men is geneigd uit die weinige gegevens

tot een bouwplan te besluiten, dat nog onregelmatiger

is dan het Hethitische. Van belang is echter de, vaak

gecanneleerde, zuil, die een dragende functie vervult.

Het kapiteel bevat naast uitbuigende plantmotieven

boven een bizarre spiraalconstructie niet zelden twee

naar tegenoverliggende zijden buigende eenhoorn- of

stierenkoppen, die het architraaf dragen (zgn. vork-

kapiteel).
.

.

Men kan hier een wisselwerking van Perzie met

Egypte en Klein-Azië veronderstellen. Na de verove-

ring door Alexander den Grooten, onder de heerschappij

der Sassaniden, ontwikkelt zich een merkwaardige

gewelf- en koepelbouw. Vierkante grondvlakken

worden overwelfd, meestal eivormig. De overblijvende

vakken worden met een trompetgewelf aangevuld.

Breedere ruimten staan onder zware dwarsbogen.

Wellicht onder invloed van de Hellenistisch-Romein-

sche b. gaat de eigenlijke ruimteconstructie een veel

grootere plaats innemen en dit gevoel voor de monu-

mentaliteit der overkoepelde ruimte plant zich later

over in de Byzantijnsche b.

3° De Egyptische b. bereikt onder Ramses II

(1300—1234) haar hoogsten bloei. De ruimte-afslui-

tingen zijn zwaar en massaal en bestaan uit enorme

blokvlakken, die door sterk naar voren springende

horizontale holprofielen bovenaan worden afgedekt.

Het dak is plat en wordt door talrijke zuilen gedragen.

Het geheel maakt van binnen een somberen en ernsti-

gen indruk, slechts weinig verlevendigd door de met

hiëroglyphen en gekleurde ornamenten beschilderde

zuilschachten. Hoezeer een neergedrukt ruimtegevoel

zich uitte in deze vlak omsloten en door een woud van

zuilen gebroken hallen moge blijken uit het feit, dat

men den geheelen tempelbouw zonder veel verande-

ringen copieerde in de bedompte rotsgraven. Men

zocht de monumentaliteit voornamelijk in het aan-

leggen van een grootsch complex, met voorhallen en

een breede laan van sphinxen, die naar den tempel-

ingang opleidde. Het begrip van grootschheid door

massa blijkt wel het best uit de pyramiden. De zuilen

worden allengs lichter van vorm en krijgen canne-

lures. _

4° Ook de Aegeïsche en de Myceensche
kunst stellen in den paleisbouw de grootschheid

van het complex boven die der ruimteconstructie.

Grootere en kleinere rechthoekige megara met voorhof

worden door lange gangen met elkaar verbonden.

Hier en daar bouwt men in verdiepingen, waarbij dan

de onderste door lichtschachten van het noodige licht

worden voorzien. Lagen de Cretensische paleizen in de

open vlakte, de Myceensche burchten waren op hoogten

gebouwd en door zware muren (zgn. Cyclopische

muren) omgeven. Constructief belang hebben nog de

vrij hooge koepelgraven in bijenkorf-vorm; deze werden

nl. met een schijngewelf (bijgebikte overkragende

steenlagen) bedekt. De lichte dakbedekking der
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megara en der kapellen werd door houten zuilen
gedragen, die naar onder verdunden.

5° De Antieke bouwk. a) Bij de Grie-
ken is de tempel uitsluitend bedoeld als woning der
godheid. Het godenbeeld bevindt zich in een vrij

nauwe cella (Naos), die in de Oostelijke smalle zijde

een ingang heeft. Later komen daarbij nog voor- en
achtergebouwen, maar de voorn, ontwikkeling onder-
gaat de buitenkant van het bouwwerk. Daar heeft
ieder deel zijn functie en staat tot het geheel in nauw-
keurig afgewogen verhouding. Aanvankelijk rust het
dak op slechts enkele zuilen aan den voorkant en op
de muren. Later omgeven de zuilen, soms in dubbele
rijen, den geheelen omtrek der ruimte-omsluiting. De
tempelmuren zelf blijven dan geheel onversierd, op de
friesbanden na, die onder en vooral boven langs de
lijsten loopen. Uit de entasis (lichte zwelling der
schacht) blijkt al dadelijk, hoe men de dragende functie
der zuilen wil uitdrukken. Een overgang van drukken-
den last naar dragende kracht vormen kapiteel (kus-
senvormige zwelling in de Dorische neerbuigende
elastische volute in de Jonische orde) en basis (bij

de Jonische en Corinthische bouworde). De dekking
bestaat uit meer of minder sterk geprofileerde en naar
voren springende onderdeden, alle beantwoordend
aan een eigen afzonderlijke functie. Dc dakvorm wordt
afgesloten door een omlijst gevelveld. Bij het voort-
gaan der Grieksche b. wordt de constructie slanker
(de Jonische zuilen vergeleken met de Dorische bijv.)

en krijgt de bouw grooter elasticiteit. Het Corinthisch
kapiteel, oorspronkelijk een sterk geornamenteerde
voortzetting van het Jonische, gaat op het eind zijn

functioneele beteekenis heeiemaal verliezen.

b) De Etruskers kenden een, waarsch. uit
het Oosten overgenomen gewelfconstructie, waarvan
nu nog resten te zien zijn in aquaducten en poorten.
Aanvankelijk waren de tempels van hout, dat met
terra -cotta versiering bedekt was. Eén tot drie cella ’s

stonden op een hoogen onderbouw, wat zeker niet
bevorderlijk was voor het scheppen van gelukkige
bouwproporties.

c) De Romeinsche tempelbouw neemt aan-
vankelijk het Etruskische plan over, beperkt echter
het aantal cella ’s tot één enkele. Haar muren worden
graag verdeeld door halfzuilen. Later zijn vooral de
peripteros en dipteros de meest gangbare bouwmodel-
len. Een nieuw gegeven vormen de ronde, peripteraal
aangelegde tempels. Voor het overige zoekt men de
Grieksche vormen steeds rijker te ornamenteeren
(kapiteelen, basissen, daklijsten enz.); om de wand-
vlakken te breken en tevens als steun bezigt men gaarne
de muurzuil (halve of driekwartzuil) op hoog voet-
stuk. Boven het kapiteel springt dan de architraaflijst
uit den wand naar voren, hetgeen de vlakbreking nog
belangrijk versterkt. Het meeste belang krijgt de Ro-
meinsche b. door haar vrijdragende bogen, welke den
bouwmeester in staat stelden wijde, rechthoekige ruim-
ten met tongewelf en kruisgewelf, ronde onderbouwsels
met koepelgewelf te overhuiven. Het bouwmateriaal
voor deze gewelven waren wigvormige tichels of stuk-
ken tufsteen, waardoor de sterke steunmuren slechts
een lichten last te dragen kregen. Deze vaste, met het
bouwwerk a.h.w. samengegroeide overdekking veroor-
loofde het construeeren van meer verdiepingen. De
binnendecoratie werd een tamelijk getrouwe copie der
buitenarchitectuur, doch ze was in veelkleurig marmer
uitgevoerd. Door al die nieuwe mogelijkheden werd
aan een ruimtegevoel tegemoet gekomen, dat voor-

namelijk bevrediging vond in de verbinding van gewelf-

bouw met een sterk geladen Hellenistische vormentaal.
6° Het Christendom gaf aan dc b. een geheel andere

taak van ruimteconstructie : de kerk werd tot een ver-
zamelplaats der geloovigen, die biddend aan het H.
Offer op het altaar zouden deelnemen. Daardoor kwam
de nadruk te liggen op de architectuur van het inwen-
dige: een verzamelplaats, die aller aandacht moest
richten naar het altaar. De basiliek is het klassiek voor-
beeld van de vroeg-Christel. ruimtekunst.
Haar grondvorm is een rechthoekige ruimte, door
zuilenhallen omgeven; aan de ééne smalle zijde be-
vond zich de ingang met porticus, aan de andere een
vaak halfronde uitbouw achter het altaar, dikwijls met
halven-bol-vormige overwelving. Spoedig wordt de
ruimte nog uitgebreid door lagere zijschepen en een
dwarsbeuk. Het altaar wordt door een ciborium over-
dekt en vaak bevindt zich onder de kerk een over-
welfde crypte boven het graf van een martelaar.
Torens waren nog niet met de kerk samengebouwd,
doch stonden apart (campanile). De zuilenrijen in het
middenschip werden door rondbogen met elkander
verbonden. Inwendige zoowel als uitwendige van deze
basilieken getuigen van een stillen en heiligen ernst. De
Syrische kerken, meestal geheel in steen opgetrokken,
volgen in hoofdzaak de bouwwijze der Romeinsche
Christel, basilieken. Onder invloed van het Oosten
komt de centraalbouw in N. Italië in gebruik, voor-
namelijk voor doop- en grafkapellen. De Armeensche
b. houdt voor haar bedehuizen sterk aan dezen cen-
traalbouw.

7° De B y z a n t ij n s c h e b. zet den Romein-
schen koepelbouw voort of sluit zich in dezen aan bij

oud-Oostersche voorbeelden. Meestal welven de koe-
pels zich over een rond, later meer nog over een vier-

kant of veelhoekig grondplan. De koepel rust op zware
pijlers, die door sterke bogen met elkaar zijn verbon-
den. Bij het vierkante grondplan worden de overblij-

vende hoeken door spherische gewelfzwikken (penden-
tifs) aangevuld; aan de aldus ontstane bogen sluiten

tongewelven aan, die de uitloopende zijarmen van het
vierkant overdekken. Zoo ontstaat het gelijkarmige

Grieksche kruis, waarbij de hoofdas loopt van den
ingang naar de tegenoverliggende altaartribune. De
openvallende hoeken tusschen de kruisarmen worden
soms weer met kleinere koepels overwelfd, waardoor
van buiten de vierkante grondvorm wederom hersteld

is. Bij de Aya-Sophia-kerk in Konstantinopcl zocht
men door zuilenarcaden, die in meerdere verdiepingen
met de hoofdas gelijk liepen en die a.h.w. twee
wanden vormden, de basiliek te benaderen. De orna-
menteering dezer gebouwen is rijk, maar zeer vlak,
zoodat de groote ruimte voor zichzelf spreekt door haar
afstandsverhoudingen. Het koepelsilhouet wordt in de
Russische b. uitgebuit door een opeenhooping van
vaak fantastisch gevormde koepels en koepeltjes.

8° De b. van den Islam munt vooral uit door rijke

decoratie van het inwendige. De moskeeën hebben
geen vast grondplan : meestal een vierkanten voor-
hof, daarachter een ruime zaal voor de biddende menig-
te en een kleine kapelachtige „heilige plaats” of gebeds-
nis, waarnaast zich de kansel bevindt. Van buiten
verlevendigen slanke minarets het bouwprofiel. Uit de
Romeinsche bogen ontstaan de verhoogde bogen, de
spits-, hoefijzer- en klaverbladbogen, die met de
grootste willekeur naast en boven elkaar worden aan-
gebracht. Als dakbedekking wordt het oud-Chistel.
vlakke houten plafond of de Byzantijnsche koepel ge-
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bruikt. Karakteristiek zijn de zgn. stalactiet-gewel-

ven, welke ontstaan door het boven en naast elkaar

construeeren van kleine koepel en gewelfzwikken.

9° De Romaansche b. had een voorloopster

in de Merovingische, welke zich in hoofdzaak bij de

Gallisch-Romeinsche voorbeelden aansloot, en in de

Karolingische, welke met zekere voorliefde naar den

Byzantijnschen centraalbouw terugging. In plaats

van het Grieksche kruis echter nam de Romaansche b.

als grondplan het Latijnsche kruis aan. Vanuit de

viering, die de breedte van het middenschip had en

op een vierkant grondvlak stond, legde men drie

kwadraten, evengroot als dat der viering, naar het

Westen en één naar elk der drie andere zijden. Het Oos-

telijk vierkant werd door een absis afgesloten. Op de

viering werd niet zelden een koepel of koepeltoren

geconstrueerd; het middenschip kreeg later meestal

smallere zijschepen, die minder hoog waren opgetrok-

ken. Bij de groote Romaansche kerken overwelfde men

de ruimte onder koor en dwarsschip en bouwde daar

de meestal door zware pijlers of zuilen gedragen crypte.

Later werd het middenschip nog verlengd en werden

aan de Oosteinden der zijbeuken kleinere absiden

aangebracht. De toren werd in de structuur van het

bouwwerk betrokken. Behalve de meestal acht-

hoekige koepeltoren op de viering kwamen aan de

Westzijde twee zware torens te staan en niet zelden

aan de Oostzijde nog twee lichtere koortorens, meestal

op vierkant of rond grondvlak. Naast de zuilen wor-

den zware pijlers gebruikt. In het midden der 11e

eeuw komt in plaats van het oud-Christel. houten

plafond de gewelfde overdekking in zwang. Deze rust

op zware pijlers en wordt nog versterkt door van deze

uitloopende ribben, waarmee langs de booglijnen

tegenoverliggende pijlers (dwarsribben) en volgens

de lengte-as naast elkaar staande pijlers (lengte-

ribben) verbonden worden. Ook verbond men nog met

diagonaalribben de hoekpijlers van een kwadraat; deze

ribben sneden elkander in het midden (kruisribben) en

de gewelfstukken daartusschen aangebracht vormen

het kruisgewelf. Dikwijls wordt op het snijpunt dezer

ribben een sluitsteen geplaatst. De Romaanschc zuil

is over het algemeen zwaarder dan de antieke, het kapi-

teel is hoekiger en strenger gestyleerd, de schacht is

in den regel glad. De wandvlakken worden aan den

bovenkant vaak gebroken door een fries van kleine

blinde rondbogen. Het geheel spreekt van hoogen ernst

en zelfs van een zekere somberheid. Hoe verder zich

deze b. echter ontwikkelt, des te wijder ontplooit zich

het gevoel voor grootere ruimte en soepeler bouwwijze.

Dit laatste uit zich vooral in Frankrijk, waar een

overgangsstijl naar de Gotiek ont-

staat. De zuilen worden slanker, de rondboog welft

zich hooger (klaverbladboog) en zoo verkrijgt men ten

slotte verschillende vormen van spitsbogen.

10° De Gotiek houdt zich in wezen aan het

Romaansche grondplan. De zijschepen krijgen dikwijls

dezelfde breedte als het middenschip, de absis is niet

meer halfrond, maar veelhoekig, knjgt een koorom-

gang en niet zelden een schilderachtigen krans van

kapellen. De zware achthoekige vieringstoren wordt

vervangen door een sierlijken dakruiter. Inplaats van

de massale pijlers komen de sterk geprofileerde bundel-

pijlers (slanke zuiltjes, die een dikke vierkante of ronde

kern omgeven). Het kapiteel wordt zeer smal, krijgt

eerder den vorm van een rijk met bladwerk geoma-

menteerden band en verdwijnt bij den overgangnaar ge-

welfribbcn ten slotte geheel. Deze ribben nemen toe:

er ontstaat het ster- en netgewelf . In alles overheerscht

de opstrevende lijn, de vlakken verliezen hun massalen

ernst en dit is constructief verantwoord, daar de druk

niet meer op de afsluitende muren ligt, doch afgeleid

wordt naar de contreforten. Sterker nog dan in de

Romeinsche kunst doet zich in de Gotische b. een

schier ongebreideld ruimtegevoel gelden, dat zelfs

de afsluiting door wanden nauwelijks verdraagt, maar

deze met groote ramen doorbreekt. Men spreekt in dit

verband wel eens van een vergeestelijking van de

materie. Het dak wordt steeds hooger en steiler. De

portalen en andere onderdeelen van den bouw krijgen

een rijke plastische versiering van plantenomament

en beeldwerken. Aan het ruimtegevoel van binnen

beantwoordt van buiten eenverdoorgeyoerde plastische

vorming, die echter in den aanvang zich bepaalde tot

het beklemtonen der constructie. Toen het decoratieve

moment ging overwoekeren, verloor de Gotische b.

haar kracht. De spitsboog nam grillige gestalten aan

en werd ten slotte tot onkenbaarheid toe omgevormd

(omgekeerde, uitgebogen spitsboog, Tudorboog enz.).

Ook de profane bouwkunst nam de Gotische construc-

tie en vormentaal op, doch kwam uit den aard der zaak

zelden tot zoo groote ruimtevorming als de kerken-

bouw.
11° Tot nog toe was de kerkelijke b. de norm ge-

weest. In de Renaissance werd dit anders,

ofschoon het totaal onjuist is deze b. daarom uitslui-

tend wereldlijk te noemen. De antieke bouwwijzen

waren in Italië nooit teloor gegaan: de Noord-Ital.

Romaansche kerken behielden meer herinneringen aan

de laat-Romeinsche b. dan die in Noord-Europa. De

Gotiek kon zich slechts hier en daar als uitheemsch

(Fransch) import handhaven. Een nieuw, geheel van

het Romeinsche verschillend ruimtegevoel gaf echter

gelegenheid een menigte bouwelementen uit de antieke

b. opnieuw te benutten. Men zocht niet, zooals de

Romeinen, naar een overweldigende ruimteschepping

met grootsche en veelkleurige ornamentiek, doch naar

een lichte, rein harmonische en daardoor wat strenge

ruimtewerking. Het Florentijnsche paleis kan als

model voor de b. der Renaissance genomen worden.

Het is om een vierkanten of achthoekigen binnenhof

gebouwd in verschillende verdiepingen op rechthoekig

grondplan. Deze verdiepingen zijn aan de zijde van den

binnenhof voorzien van colonnaden, wier zuilen door

laat-Romeinsche arcaden verbonden zijn. De bedek-

king is het kruisgewelf en later het zgn. spiegelgewelf

(vlak gewelf met halfelliptische doorsnede). De

meestal Corinthische zuilen hebben over het algemeen

een niet gecanneleerde schacht. Door gordels en lijsten

worden aan den gevel de verdiepingen scherp geschei-

den. De muren vertoonen een rustica (steen-metsel-

werk met scherp verdiepte voegen) of incrustatie (be-

kleeding met steenen platen in verschillende kleuren

en vormen). Deuren en vensters zijn nauwgezet vol-

gens lange assen aangebracht. Van binnen moesten

vooral de harmonische afstandsverhoudingen beklem-

toond worden, daarom bleef aanvankelijk de decoratie

vlak, maar zeer vrij (ook Gotische motieven ontbra-

ken niet). In het begin der 16e eeuw echter werd ook

het ornament streng aan banden gelegd: de wanden,

zoowel binnen als buiten, kregen enkel pilaster- en

lijstversiering en daartusschen vond de frescoschilder

regelmatig gevormde vlakken voor zijn werk. Ook de

kerkenbouw volgde deze harmonische ruimtevorming.

Meestal ging men van het centrale Byzantijnsche

grondplan uit, doch verbond dit spoedig met den
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basiliekvorm. Veel werk werd van den koepel gemaakt
boven de viering: deze verhief zich op een vaak tamelijk
hoogen ronden onderbouw (tamboer) en droeg boven
een klein van vensters voorzien opzetstuk (lantaarn).

In het midden der 16e eeuw ging deze strengheid weer
verloren en zocht men vooral naar krachtige plastiek
(sterk geprofileerde lijsten, vooruitspringende muur-
stukken, gedraaide zuilen enz.). Boven de Alpen werd
aanvankelijk de bestaande Gotiek met Renaissance-
omament bekleed; tot het Ital. ruimtegevoel is men
daar zelden of nooit gekomen. Van belang zijn de
N.Europeesche Renaissancegeveis. In Frankrijk bouwt
men graag steile daken met rijk gevormde dakvensters
en reusachtige schoorsteenen. In de 2e helft der 16e
eeuw sluiten de Fransche bouwmeesters zich nauwer
bij de Italiaansche voorbeelden aan. De Ned. Re-
naissance, die uitmunt door koelheid en nuchterheid,
had invloed op het Noorden van Duitschland, Engeland
en de Skandinavische landen.

12° Ook de Barokkunst gaat van Italië

uit, waar de kerkenbouw weer meer op den voorgrond
treedt. Men zoekt naar zoo groot mogelijke ruimten.
Hiertoe lost men alle bouwdeelen a.h.w. in elkander
op, om één reusachtige ruimte-omvatting te verkrij-

gen, die door een plastische en woelige decoratie a.h.w.
levend wordt. Met voorliefde kiest men het grondplan
van het Grieksche kruis met verlengde hoofdbeuk. De
zuilen en pijlers maken plaats voor breede pilasters,

de koepelopening staat breed en lichtend boven de
viering. Meer regelmatig blijft de zgn. Palladio -stijl,

die dan ook niet ten onrechte klassicistische Barok
genoemd wordt. Deze neemt Frankrijk allereerst op,
vandaar komt zij naar Noord-Nederland, N.Duitsch-
land en Engeland. Hier blijven de regels der Renais-
sance-harmonie bewaard, doch de regelmatige versie-
ring van banden, raamlijsten enz. springt verder naar
voren. De binnendecoratie blijft eenvoudig, men zoekt
de structieve deelen te verfijnen en met stemmige
ornamentatie aan te duiden. Vooral in den paleisbouw
van het Noorden komt deze klassicistische Barok tot
uiting. Op geheel andere wijze uit zich onder de regee-
ring van Lodewijk XV de Italiaansche Barok in den
Franschen decoratiestijl. De buitenversiering wordt
verfijnd, de b innenversiering verliest haar elasticiteit

en wordt pronkerig. Samenhang van decoratie en bouw-
structuur bestaat niet meer. Deze stijl, eigenlijk een
nabloeier van de Barok, geeft men wel eens een aparte
plaats in de bouwgeschiedenis onder den naam

:

R o c o c o-s t ij 1. In Duitschland komt hij voor
vermengd met en versterkt door elementen uit de
Ital. Barok.

13° Spoedig ontstaat in Frankrijk een reactie tegen
deze loutere sierachitectuur. Men gaat terug naar het
K 1 a s s i c i s m e. De gevels krijgen weer recht-
lijnige lijsten, alle uitspringende deelen worden zoo-
veel mogelijk naar het vlak teruggebracht. Ook de
bmnendecoratie ondergaat dezelfde vereenvoudiging.
Eerst in het laatste kwartaal der 18e eeuw is er weer
plaats voor een eigen eleganten stijl, welke de vormen
zuiverde en van hun plompheid bevrijdde. Doch onder
Napoleon viel men ineens weer terug tot de onmiddel-
lijke nabootsing der antieke b. De gevels worden met
zware Dorische zuilen versierd, de muurvlakken blij-

ven kaal of zijn hier en daar slechts door enkele half-
zuilen gebroken. Het inwendige krijgt een magere
ornamentatie van antikiseerende motieven als lauwer-
kransen, adelaars, tropheeën enz. Deze zgn. E m p i-

r é-s t ij 1 wordt in Duitschland overgenomen en,

vermengd met Barok en Rococo (de zgn. Zopf- of
P r u i k e n s t ij 1), leidt hij een langdurig bestaan.
Daarnaast komt het zgn. N e o-H e 1 1 e n i s m e op,
dat teruggrijpt naar de vroeg-Grieksche b., terwijl de
burgerlijke Biedermeie r-stijl een goedkoope
nawerking van den Pruikenstijl werd, die op bouw-
kunstig terrein weinig presteerde.

14° In de eerste decennia der vorige eeuw was men
begonnen de verschillende stijlen geschiedkundig te

bestudeeren en in de academiën voor Bouwkunst ont-
stond een streven om met historische getrouwheid en
stijlzuiverheid de producten der b. van het verleden
(de zgn. historische stijlen) te copieeren. Dit eclec-
t isme leidde tot het volgende: voor den kerkenbouw
kwam vooral de middeleeuwsche b. (met name de
Gotiek) in aanmerking; bij den bouw van paleizen,
musea enz. nam men de Helleensche of Romeinsche
b. over of bootste den Palladio-stijl na. Bijna elke
monumentensoort kreeg een eigen historischen stijl.

Zoo sprak men van Neo-Gotiek, Neo-Romaansch,
Neo-Renaissance. Een eigen stijl ontstond alleen in

Frankrijk, België (theaters, operagebouwen enz.) en
Nederland, waar vooral dr. P. J. H. Cuypers vermel-
ding verdient, daar hij zich vanuit deze historische

stijlen tot een geheel eigen stijl ontwikkelde.
15° Het tegen het einde der vorige eeuw opkomende

naturalisme en de nieuwe eischen, die gebruiksbouw-
werken als stations, banken, beursgebouwen en winkel-
huizen stelden, leidden tot een vernieuwing van de b.

Zij moest geheel nieuwe bouwtypen scheppen en van-
daar dat vele bouwmeesters zich geheel van de over-
geleverde stijlen afwendden en iets geheel nieuws
zochten, zonder zich echter nog geheel bewust te zijn

van eenige vaste normen. De wilde en onberedeneerde
Vermicelli-stijl met zijn krullende en golvende oma-
menteering is daarvan een voorbeeld. Sommigen als

Otto Wagner uit Weenen, zochten echter steun in de
traditie en wisten zich daaruit tot een rationeelen en
rustigen bouwtrant op te werken. Nadat voornamelijk
in Engeland het landhuis de aandacht getrokken had,
begon men zich ook spoedig aan de behandeling van
het woonhuis te wijden en zocht dit met oprechte er-

kenning van functie en materiaal tot een schoon en
voor zijn doel zoo geschikt mogelijk ruimtegeheel te

ontwerpen.
In Nederland is het vooral Berlage geweest, die, ook

in monumentale werken als de Amsterdamsche Beurs,
deze rationeele b. toepaste. Het sierende element
treedt daar bijna geheel op den achtergrond. Nog ster-

ker komt deze opvatting naar voren bij een architect
als Dudok: hij zoekt echter in de afwisseling der bouw-
massa’s een louter aesthetisch welgevallen op te
roepen.

Door nieuwere technieken en materiaal (beton, ijzer)

hebben vele bouwdeelen de functioneele beteekenis
verloren, welke zij vroeger hadden. De moderne bouw-
meester houdt hiermee rekening: hij zal, nu de muren
geen dragende functie meer hebben, ze alzijdig door-
breken en van groote, den geheelen bouwomtrek door-
loopende glasvensters voorzien; waar de practijk het
eischt zal hij zelfs afsluitingen bouwen, geheel van
glas. Hij is niet allereest op zoek naar een nieuwen
stijl; deze moet onder zijn handen groeien, wanneer
hij er slechts op uit is het bouwwerk zakelijk aan zijn

functie te doen beantwoorden. De schoonheid, welke
hij schept, noemt hij geen stijlschoonheid, doch louter
technische, functioneele schoonheid. Dat een dergelijke
opvatting der b. licht tot voorbijzien van den eiken
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mensch eigen aesthetische verlangens voert, is reeds

hier en daar duidelijk aan den dag gekomen. Met enkel

tegemoetkomen aan functioneele en constructieve

eischen is nog niet het aesthetisch ruimtegevoel be-

vredigd. Hier wachten nog een menigte problemen op

een oplossing.

L i t. : Kunstgeschiedenissen van Springer, Woermann,
Midi el, Aubert, Korevaar-Hesseling. Handbuch der

Baustile (7 dln. 1900—1913) ;
Hartmann, Stilkunde (2

dln. 61929) ;
Hartmann, Die Entwicklung der Baukunst

(
21930 ;

Ned. vertaling 1923/24); Taut, Die neue

Baukunst (1929) ;
Platz, Die Baukunst der neuesten

Zeit
(

21930) ;
West, Der Stil im Wandel der Jahrhunderte

(2 dln. 1934). Knipping.

Bouwkunst, Maatschappij tot Be-
vordering der, werd in 1842 in Ned. opgoricht

met het doel „de burgerlijke bouwkunst in al derzelver

vakken en onderdeden, door alle onder haar bereik

staande middelen zooveel mogelijk aan te kweeken

en te bevorderen’*. Nadat achtereenvolgens verschil-

lende reorganisaties hadden plaats gehad en het lid-

maatschap alleen voor architecten was opengesteld,

ontstond uit deze maatschappij door fusie met de in

1908 opgerichte vakvereeniging voor architecten de

algemeene architecten -vakvereeniging: Maatschappij

tot Bevordering der Bouwkunst, de Bond van Ned.

Architecten (B.N.A.). Te vermelden is nog het orgaan

Bouwkundig Weekblad Architectura, dat een tijdelijke

combinatie is van de organen van den B.N.A. en van

het genootschap Architectura et Amicitia.

Bouwlat, > Bouwplank.

Bouwmaatschappij (België), > Arbei-

derswoning.

Bouwmaterialen, materialen, waaruit gebou-

wen worden samengesteld, naar de wijze van toepassing

te verdeden in:

1° hoofdmaterialen, waaruit de samenstellende

deelen der > bouwconstructies bestaan (hout, ijzer,

steen en gewapend beton);

2° verbind ingsmaterialen, waarmede de samen-

stellende deelen der bouwconstructies worden ver-

bonden (mortels, asphalt, diverse kitten, enz.);

3° hulpmaterialen, welke dienen voor het afwerken

van constructies, en waarvan vooral de bekleedings-

materialen ter bescherming of verfraaiing uitgebreide

toepassing vinden (glas, verfstoffen, tegels, marmers,

enz.).

Men kan de b. echter ook groepeeren naar hun eigen-

schappen en onderscheidt dan in hoofdzaak drie groe-

pen: hout, metaal en steen, welke ieder uitgebreide

toepassing vinden als hoofd- en als hulpmateriaal.

a) Hout kan zoowel trek- als drukkrachten, dus ook

buiging opnemen
;
laat zich gemakkelijk op de bouw-

plaats zelf bewerken; eigent zich daardoor voor velerlei

toepassing (vloeren, ramen, deuren, kozijnen, trappen,

lichte wanden, kapspanten, beschietingen van daken),

en verder voor alle tijdens den bouw gebruikte hulp-

constructies, zooals steigers en betonbekistingen.

Een bezwaar van hout is 1° het zwellen en krimpen

onder invloed van wisselende vochtigheid, 2° de brand-

baarheid. Het eerste bezwaar wTordt ondervangen door

de houtconstructies zóó te maken, dat zwellen en

krimpen mogelijk is zonder de vastheid der verbinding

te schaden en vervolgens door het gebruik van

> triplex of > multiplex. Tegen brandbaarheid kan

het hout met meer of minder succes door impregnee-

ring met brandwerende middelen worden beschermd.

> Hout; > Houtverbindingen.

b) Metalen. Evenals hout kan metaal zoowel trek

als druk en buiging weerstaan, doch het is veel sterker.

Aan zwellen of krimpen is het niet onderhevig, wel

moet bij sommige metalen met uitzetting door warmte

rekening gehouden worden. De bewerking vereischt

speciale, dikwijls kostbare en omvangrijke werktuigen.

De toepassing beperkt zich dan ook tot onderdeden,

die van te voren in de fabriek gereedgemaakt ineens

in het bouwwerk kunnen worden aangebracht, of tot

gevallen, waarbij het aankomt op groote sterkte(balken,

kolommen, spantconstructies), of waarbij men de

bezwaren van het zwellen of krimpen van hout wil

ontgaan (ramen, deuren). Bezwaren tegen metalen

zijn: 1° gevoeligheid voor vocht en gassen in de atmos-

feer (roesten van ijzer); 2° hun gedrag bij hooge tempe-

raturen (metaal verliest dan zijn weerstandsvermogen,

bij brand vernielen daardoor onbeschermde metalen

onderdeelen de geheele constructie). Tegen het eerste

bezwaar helpt beschildering, bespuiting met asfalt

of bedekking met een ander, niet roestend metaal

(bijv. zink of lood, > Schopeeren); het tweede bezwaar

wordt ondervangen door bekleeding (met hout of

pleisterwerk). Gebruikt wordt op de eerste plaats ijzer,

en wel gewalst profielijzer (hoek-, T-, kanaal-ijzer,

enz., genaamd naar den vorm der doorsnede), en wape-

ningsijzer voor betonconstructies; verder gegoten en

getrokken buizen en geperst of gewalst plaatijzer.

Ook zink en koper vinden in plaatvorm toepassing,

voor bekleeding van daken, goten, enz., terwijl brons

en andere legeeringen worden gebruikt voor kleinere

onderdeelen (scharnieren, deurkrukken, traphekken

enz.). Zie ook onder diverse metalen en > IJzer-

constructies.

c) Steen kan zeer grooten druk opnemen ,
doch weinig

of geen trek en dus evenmin buiging. Zij laat zich

niet eenvoudig bewerken. De gemakkelijke wijze

van verbinden met behulp van mortels, de groote

hardheid en drukvastheid, de ongevoeligheid voor

vocht en de vuurbestendigheid (althans van de meeste

steensoorten) maken, dat steen het materiaal bij uit-

nemendheid is voor dragende en omhullende bouwon-

derdeelen (kolommen, pijlers, muren, gewelven) en

ook voor deelen, welke aan afslijting onderhevig zijn

(vloeren, dorpels, traptreden). Een bezwaar van steen

kan het groote gewicht zijn.

Onderscheiden worden kunstmatige steen

en natuursteen. De eerste is in Nederland

het meest gebruikelijk en wel voornamelijk de > bak-

steen, welke in hooge mate vuurbestendig is. Niet

gebakken kunstmatige steen zijn: kalkzandsteen,

drijfsteen, bimsbetonsteen, granito, enz. Natuursteen

wordt in Nederland bijna niet gevonden; zij is daardoor

duurder en vindt minder toepassing. Van belang zijn:

verschillende soorten kalksteen (niet bestand tegen

hitte of zuren, vrij gemakkelijk te bewerken) als

marmer, hardsteen; verschillende soorten zandsteen

(Wezer, Bentheimer, Gildehauser, enz.); verder lei-

steen, tufsteen, lava (basaltlava), basalt (vooj water-

staatswerken, zeer hard en dicht), en graniet (zeer

hard, moeilijk te behakken, doch goed te polijsten).

Zie onder de verschillende steensoorten en > Steen-

verbanden.

Beton behoort tot de kunstmatige steensoorten.

Bij de toepassing wordt het meestal gecombineerd

met ijzer tot gewapend beton. Deze combinatie ver-

eenigt de eigenschappen van steen en metalen.

v. Embden.

Bouwmeester, •> Architect.
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Bouwmeester, 1° Frits Adriaan
Louis, acteur en violist, * 1846 te Middelburg,

1 16 Jan. 1906 in Indië. Vervulde al jong kinderrollen

in den Rotterdamschen schouwburg, later te Ant-
werpen; speelde 10 jaar in het Salon des Variétés bij

Boas en Judels te Amsterdam ;
werd daarna tooneel-

directeur te Rotterdam. Vervolgens maakte hij als

vioolvirtuoos een groote tournée door Frankrijk,

Duitschland, Engeland en Rusland, en werd daarna
te Antwerpen regisseur van den Vlaamschen Schouw-
burg. In 1895 speelde hij te Rotterdam bij Le Gras en

Haspels; ging het volgende jaar naar den Tivoli-

schouwburg over. In 1905 vertrok hij met het gezel-

schap Brondgeest naar Indië, waar hij overleed. Zijn

groote kracht als tooneelspeler lag op het gebied van
het klassieke drama. v. Thienen .

2° Louis Frederik Johannes, acteur.
* 6 Sept. 1842 te Middelhamis, f 1925 te Amsterdam.
Had tooneelbloed in de aderen, doch wilde zelf naar

zee. Zijn vader,

de tooneelspeler

L. T. J. Rozen-
veldt, liet hem
echter al jong spe-

len. L. B. zwierf

rond bij verschil-

lende gezelschap-

pen, ging, 19 jaar

oud, een verbin-

tenis aan in het

Salon des Variétés

bij Boas en Judels

te Amsterdam, en
wist daar in een

draak als „Mar-
meren beelden, ijs-

koude harten” het

publiek plots on-

gekend te boeien.

Dit was het begin

van zijn succes

-

volle carrière, waarbij hij als volksacteur door het

Amsterdamsche publiek op de handen gedragen werd.
Na 1866 werkte hij mede in verschillende combinaties,

waarvan een nieuwe combinatie met Boas en Judels
leidde tot heropening van het Salon des Variétés.

Zijn enorm succes als volksacteur bracht nu een
aanbieding van het Ned. Tooneel, waar zijn optreden
een ware verrassing bracht: als Jasper in „La joie fait

peur” bleek hij een mate van soberheid en echt gevoel
te bezitten, die men in hem, den in draken geschool-

den acteur, niet algemeen had verwacht. Toch bleef

L. B. vóór alles de sterk romantische tooneelspeler.

Romeo en Hamlet brachten dan ook een échec; Narcis,

Richard III, en Lodewijk XI vertoonden hem in zijn

grootste kracht. In 1880 kwam zijn eerste vertolking
van Shylock, de rol waarmee L. B. meer dan ooit

vergroeid scheen. Door zijn diep-tragische creatie

werd hier weliswaar het evenwicht van Shakespeare’s
blijspel verstoord, maar de herschepping, die B. van
het karakter gaf, was meesleepend en ontwapende alle

critiek. Zijn Oedipus in 1897 toonde een onverwacht
klassieke opvatting van de rol.

Na zijn 40-jarig jubileum in 1901 volgden succes-

volle buitenlandsche toumées. Een breuk met het
Nederlandsch Tooneel deed hem met eigen gezel-

schappen toumées maken door Nederland en indië,

totdat in 1914 de verzoening tot stand kwam. Na de

tooneelstaking van 1920 bleef B., ongebroken en in

volle kracht, met een eigen klein gezelschapje door-
spelen. De Londenaars bracht de ruim tachtig-jarige
nog in verrukking door zijn Shylock, temidden van
een Engelsch ensemble in het Hollandsch gespeeld,
zóó expressief, dat de taalmoeilijkheden overbmgd
schenen. Een aanrijding in 1924 bracht den acteur een
grootcn schok toe; ondanks alle geestkracht kwam hij

dien niet meer geheel te boven. v. Thienen .

3° Theodora Antonia Louise, >
Mann-Bouwmeester (Th. A. L.).

Bomvollers, bij vele heidensche volkeren voor-
komende gewoonte om in de grondvesten of in den
muur van een nieuw te bouwen woning of brug een
hond, een kip of zelfs een kind in te metselen, met de
bedoeling op die wijze vijandige geesten of krachten
te bezweren of te verjagen. Bij de Slaven bestaat nu
nog de gewoonte munten, wijn of graan in te metselen.

Belton.

Bouwondernemer, soms ook eigenbou-
w e r genoemd, is iemand, die uit handelsoverwegin-
gen gebouwen (meestal woningen en winkels) opricht,

om deze in eigen exploitatie te verhuren, of om ze te

verkoopen. Dit beroep is tot ontwikkeling gekomen
door den snellen groei der steden in de 19e eeuw. Het
was toen vrijwel door geen wettelijke bepalingen gebon-
den, en is helaas meermalen op inferieure wijze uitge-

oefend; > Revolutiebouw, > Arbeiderswoning I A en B.

v. Embden.
Bouwplank (bouwraam of bouwlat) is een hulp-

middel om de juiste plaats van een te maken gebouw
op het terrein aan te geven, en bestaat uit planken of

latten, die vóór het graven van den > bouwput rondom
de plaats van het toekomstig bouwwerk, op eenigen
afstand van, en evenwijdig met de toekomstige buiten-
muren worden aangebracht, bevestigd aan in den grond
geslagen paaltjes. Op deze b. worden alle binnen- en
buitenmuren met hun dikte nauwkeurig aangegeven,
door zaagsneden en merkteekens met menie. Elke muur
krijgt een merk op twee tegenover elkaar liggende

punten van de b. Door later over deze beide merken
een touw te spannen, kan op eenvoudige wijze de plaats

van den te maken muur worden gevonden.
Soms wordt de hier beschreven, doorgaande b. ver-

vangen door eenige korte gedeelten, alleen ter plaatse

van de aan te brengen merken. v. Embden
Bouwpolitic, minder juiste, doch gebruikelijke

benaming voor het > bouw- en woningtoezicht en de
daartoe behoorende ambtenaren.
Bouvvpremie (België), > Arbeiderswoning.
Bouwprogramma, schema der eischen of ver-

langens van een > bouwheer t.o.v. een te maken
gebouw. Het dient kort, duidelijk en volledig te worden
opgesteld, liefst na ingewonnen advies van een archi-
tect. Het is uitgangspunt voor het te maken ontwerp.
Zie ook > Woonhuis. B. kan eveneens beteekenen
een schema van de plannen van rijk of gemeente op
het gebied van woning- of stedebouw . v. Embden .

Bouwput, ontgraving, gemaakt om de onder-
grondsche deelen van een bouwwerk (> Fundeering;
> Kelder) te kunnen uitvoeren. Ontgraving is noodig
1° om de bovenste laag van het natuurlijke terrein

te verwijderen, daar deze organische stoffen bevat,
welke rotting en schimmelvorming onder het gebouw
kunnen veroorzaken; 2° om de fundeering tot een vorst-
vrije diepte te doen reiken; 3° om wanneer de hooger
gelegen aardlagen geen voldoende draagkracht hebben,
de fundeering te doen rusten op een dieper gelegen
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laag van voldoende vastheid (> Bouwgrond); 4° om
te zorgen, dat houten fundeeringsdeelen (bijv. een

paalfundeering) onder het grondwater blijven, wijl zij

anders gaan rotten.

Een b. is een ontgraving over de geheele oppervlakte

van het te maken bouwwerk; anders spreekt men van

fundeeringssleuven (alleen ter plaatse van de te fun-

deeren muren en kelders).

De b. moet zoo ruim zijn, dat in de diepste gedeelten

naast de te maken fundeeringswerken nog voldoende

plaats is voor de arbeiders en hun gereedschap. Het

graven van den b. geschiedt gewoonlijk uit de hand, bij

groote bouwwerken ook met excavateurs. De uit-

komende grond wordt — indien hij daartoe geschikt

is — na voltooiing of versteening van fundeering en

kelders gebezigd om de b. weder tot een bepaalde hoog-

te te vullen. Niet geschikte grond wordt vervangen

door zand.

Kan door te slappen grond of gebrek aan ruimte op

het bouwterrein bij het graven van een diepen b. het

natuurlijk talud van den grond niet worden gevolgd,

dan moeten de wanden van den b. tegen instorten

worden beschermd, door het aanbrengen van een

> beschoeiing of houten, ijzeren of betonnen > dam-
wand.

Is ontgraving noodig tot onder den grondwater-

stand, dan moet de b. worden droog gehouden met

hand- of motorpompen. Hierbij is te onderscheiden

tusschen open bemaling, waarbij het water recht-

streeks uit den b. wordt weggepompt, en bronbemaling,

waarbij de grondwaterstand in de omgeving van den b.

wordt verlaagd, door rondom den put het water uit

daartoe gemaakte bronnen weg te pompen.

Voor een bouwwerk in het water wordt, wanneer

men geen caissonsysteem toepast, eerst een water-

dichte damwand geheid. Hierbinnen wordt, na weg-

pompen van het water, de b. gegraven.

Bouwraam, > Bouwplank.
Bouwsom, totaal der kosten van een bouwwerk,

exclusief het architecten-honorarium, dat een bepaald

percentage van de bouwsom bedraagt. De b. wordt

meestal contractueel vastgesteld; > Aanbesteding,

> Aanneming van werk.

Bouwstaal is staal, dat een hoogere trekvastheid

en bij de lagere slankheidsgraden hooger knikspanning

heeft dan gewoon staal. Met 0,16—0,25% kopertoeslag

(koperstaal) vermindert bovendien de neiging tot roes-

ten zeer belangrijk en de weerstand tegen aggressieve

werking wordt aanmerkelijk grooter. Een toeslag van

chroom (chroomstaal) verhoogt sterk de hardheid van

het staal; zoo ook de toeslag van nikkel (nikkelstaal),

mangaan (mangaanstaal), silicium (siliciumbouw-

staal) en van combinaties van deze (chroomkoper- en

chroomnikkelstaal). Deze staalsoorten zijn duurder

dan gewoon staal; voor elke constructie afzonderlijk

kan worden nagegaan, of de vermeerdering der vast-

heid, weerstand tegen roest, enz. van het materiaal in

gunstige verhouding tot de vermeerdering der kosten

staat. P. Bongaerts.

Bouwsteen • Hiervoor worden gebruikt: 1°

natuurlijke steensoorten als graniet, hardsteen, kalk-

steen, lavasteen, lei, talksteen, tufsteen, zandsteen,

marmer, enz.; 2° kunstmatige steensoorten als bak-

steen, drijfsteen en kunststeen (Xylolith).

Bouwstoffen, -> Bouwmaterialen.

Bouw terreinenbelasting (
N e d. Bel.

recht). Volgens art. 279 Gem. wet kan een gemeente

een belasting heffen van: 1° bouwterreinen, gelegen

aan bestaande straten, grachten en pleinen, of 2°

gronden, welke a) ingevolge krachtens art. 31 Woning-

wet goedgekeurd plan in de naaste toekomst zijn be-

stemd voor bouwterrein en b) zijn gelegen binnen een

door Ged. St. getrokken kring. Aanhoorigheden van

wooilhuizen zijn geen bouwterreinen. De bel. moet

wnrden opgelegd tot een voor alle perceelen gelijk

heffingspercentage van ten hoogste 1
/2 % van de

verkoopwaarde per jaar, vastgesteld op de wijze bij

verordening te bepalen. Óver 1931 werd deze belasting

in zeven gemeenten geheven met een totale opbrengst

van 21 000 gld. Smeets .

In België bestaat eigenlijke b. niet. Wel kunnen

de gemeenten bij het openen, aanleggen of verbeteren

van wegen of straten aan de eigenaars van aangelande

goederen speciale vergeldingsrechten opleggen, wegens

de voordeelen, die zij uit de werken trekken en wegens

de meerwaarde, die hun eigendommen daardoor

verwerven. Deze belastingen kunnen onder verschillen-

de vormen worden opgelegd. > Gemeentelijke belas-

tingen.

Bouwverbod (N e d.) is een door Rijk of Gemeen-

te uitgevaardigd verbod om op bepaalde terreinen te

bouwen.
1° Het R ij k kan, bij algemeenen maatregel van

bestuur, bebouwing van gronden langs of dichtbij

rijkswegen verbieden, indien deze gronden in de naaste

toekomst voor verbetering der wegen noodig zullen

zijn. Den eigenaars (en event. derden belanghebbenden)

wordt gelegenheid gegeven hun bezwaren tegen het

voorgenomen b. kenbaar te maken. De door het b.

te lijden schade wordt hun vergoed.
2° De Gemeenteraad kan, volgens art. 35

der Woningwet, in het belang van een stelselmatige

bebouw'ing verbieden, dat gebouwen worden gezet

op grond, welke volgens voorafgaand raadsbesluit

bestemd is in de naaste toekomst te dienen voor den

aanleg van straten, grachten of pleinen. Een raads-

besluit tot het leggen van een b. is onderwerpen aan

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Wordt van

één eigenaar meer dan een derde van zijn in het plan

begrepen grond door een b. getroffen, dan moeten in

het besluit de redenen worden medegedeeld, waarom
de raad niet tot aankoop of onteigening wilde overgaan.

Het raadsbesluit ligt én in ontwerp én na vaststelling

voor een ieder ter inzage. Schadevergoeding wordt

in tegenstelling met geval 1 niet verleend. Het b.

wordt door de gemeentebesturen weinig of niet meer

toegepast, aangezien het uitbreidingsplan een een-

voudiger middel is om het beoogde doel te bereiken.

v. Embden.
Bouwvereenigingen in Nederland.

Reeds vóór de totstandkoming van de Woningwet 1901

bestonden in Ned. vereenigingen, welke zich tot doel

stelden goede en niet te dure woningen te bouwen voor

arbeiders en middenstanders. Dit waren meestal

vereenigingen op coöperatieven grondslag, welke

tevens beoogden het bezit van die woningen aan de

bewoners te bevorderen. Na de inwerkingtreding

van genoemde wet, die in art. 52 bepaalt, dat „bij

besluit van den gemeenteraad, onder nader bij alge-

meenen maatregel van bestuur te stellen voorwaarden,

aan vereenigingen, vennootschappen en stichtingen,

uitsluitend in het belang van verbetering der volks-

huisvesting werkzaam en als zoodanig door ons toege-

laten, voorschotten en bijdragen (kunnen) worden

verleend ter tegemoetkoming in de door die vereeni-

gingen, vennootschappen en stichtingen ten behoeve
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Jaar

Voor volkswoningbouw door de
gemeenten

Voor volkswoningbouw door
bouwverenigingen

Voorschotten Bijdragen Voorschotten Bijdragen

1913 157.000 8.158.000
1914 166.000 11.324.000
1915 2.193.000 10.625.000
1916 1.311.000 9.471.000
1917 21.234.000 16.484.000
1918 6.447.000 36.708.000
1919 16.320.000 73.978.000
1920 26.203.000 124.903.000
1921 31.755.000 142.471.000
1922 x

) 1.219.000 x
) 5.126.000

1923 11.401.000 1.575.000 15.139.000 6.182.000
1924 4.660.000 1.731.000 13.146.000 6.590.000
1925 10.209.000 1.830.000 4.509.000 6.767.000
1926 462.000 1.886.000 5.475.000 6.777.000
1927 4.294.000 1.843.000 4.282.000 6.390.000
1928 1.943.000 1.305.000 14.676.000 5.943.000
1929 7.573.000 1.295.000 13.007.000 5.837.000
1930 4.607.000 1.615.000 9.876.000 5.689.000
1931 6.855.000 1.476.000 7.190.000 5.614.000

*) Over 1922 werden de cijfers niet gespecificeerd. In dat jaar werd 45.808.000 gld. in totaal aan voor-
schotten verleend.

van de volkshuisvesting aan te wenden kosten”,

kwamen in toenemende mate bouwverenigingen
op breederen grondslag tot stand. Deze zijn niet meer
werkzaam in het belang harer leden, maar, volgens

het aangehaalde wetsartikel, in het belang van de
volkshuisvesting. Voor dit doel kunnen zij „voor-

schotten en bijdragen” ontvangen van de gemeenten,

die deze gelden weer kunnen ontvangen van het rijk

met verplichting tot terugbetaling uiterlijk in 75 jaren

(vóór 1915 was 50 jaren bepaald), in gelijke jaar-

termijnen of bij wijze van annuïteiten. Aan bouwver-
eenigingen volgens de Woningwet 1901 kunnen bij

besluit van den gemeenteraad gronden en gebouwen,
aan de gemeente toebehoorende, in eigendom, erfpacht

of opstal worden overgedragen tot aanbouw of ver-

bouw van woningen in het belang der volkshuis-

vesting en kunnen met gelijk doel gronden en gebouwen
worden aangekocht. Volgens art. 77 en 78 der Onteige-

ningswet kan ook, ten name van zulke bouwvereni-
gingen, onteigening geschieden en wel zonder vooraf-

gaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut
de onteigening vordert.

Het belangrijke werk dezer bouwverenigingen blijkt

uit de voorschotten en bijdragen, haar door het rijk

via de gemeenten verleend, waarbij ook merkwaardig
zijn de voorschotten en bijdragen, welke door het rijk

aan de gemeenten worden toegekend, om rechtstreeks,

dus zonder tusschenkomst van die verenigingen,
den volkswoningbouw te bevorderen. Daarom eenige

cijfers. Sinds 1913 (vóór dien tijd waren deze bedragen
nog zeer gering) werden van rijkswege de volgende
voorschotten en bijdragen verleend (zie staat).

De eerste b. krachtens de Woningwet 1901 werd
in het jaar van de in werking treding der wet opgericht
te Maastricht. Het was de bouwvereniging
„St. Servatius”. In het Limburgsche mijngebied

kwam de eerste centrale van bouwverenigingen tot

stand. Dit geschiedde op initiatief van dr. Poels.
Door deze samenwerking van plaatselijke bouwver-
eenigingen werd mogelijk gemaakt de oprichting van
een technisch, sociaal en administratief bureau.
Deskundigen ontwerpen hier bouwplannen, woning-
inspectrices onder leiding van een directeur contro-

leeren de bewoning en administratieve beambten
verzorgen een kaartregister, waarin de namen der
bewoners en alle hen betreffende gegevens worden
vermeld. Vermelding verdient nog, dat naast de
centrale der bouwverenigingen in het mijngebied
een bouwgrondmaatschappij is opgericht, „Tijdig”
genaamd, die „tijdig” zorgt voor aankoop van bouw-
gronden, haar grondbezit, dat zeer belangrijk is,

beheert, totdat het aan de bouwverenigingen kan
worden beschikbaar gesteld, en op deze wijze wist te

voorkomen, dat bouwgrond tot een object van specu-
latie wordt gemaakt, zeer ten nadeele der volks-
huisvesting. E. Hermans .

België. Het doel, door de Hollandsche b.

nagestreefd, wordt in België beoogd door de Nationale
Maatschappij voor Goedkoope woningen en woon-
vertrekken, alsook door hare plaatselijke vertakkingen,
en door de maatschappijen voor werkmanswoningen.
> Goedkoope woningen.
Bouwvergunning is een schriftelijke ver-

gunning van Burgemeester en Wethouders (Schepenen)
om in de betreffende gemeente een bouwwerk uit te

voeren. Op een bouwaanvrage moet de vergunning
worden geweigerd: a) als het ingediende bouwplan
afwijkt van een goedgekeurd uitbreidingsplan der
gemeente;

b) indien gebouwd zou worden in strijd met de
> bouwverordening, of een dergelijk gemeentelijk
voorschrift, of met een bouwverbod. Is het bouwplan
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niet in striid met uitbreidingsplan of voorschriften,

dan mag de b. niet worden geweigerd.

Het College is verplicht'tebeslissen: inNederland
binnen den tijd door de gemeentelijke bouwverordening

bepaald, in België binnen de drie maanden van

den dag, waarop de plannen werden overgelegd. Van
het besluit van het College is beroep bij de hoogere

bestuursoverheid. v. Erribden.

Bouwverordening (N e d.). De > Woningwet
bepaalt, dat de gemeenteraad voorschriften moet

geven betreffende het bouwen en vernieuwen van

woningen en andere gebouwen; het als woning in

gebruik nemen van gebouwen; bestaande woningen;

en een behoorlijke bewoning.

Deze voorschriften worden gewoonlijk in de bouw-
verordening samengebracht.

Verplicht volgens de Woningwet is het vast-

stellen van voorschriften 1° over voor- en achterrooi-

lijnen (> Rooilijn); 2° over de plaatsing der gebouwen

t.o.v. elkaar; 3° over de hoogte der gebouwen; 4° over

grootte en indeeling van woningen en vertrekken, en

het hoogtepeil van den beganegrondvloer; 5° over

privaten in woningen, over de beschikbaarheid van

drinkwater, het voorkomen van brandgevaar, het voor-

komen van vochtigheid, over de hechtheid van de

onderdeden der woningen, de verwijdering van afval-

water en vuil (rioleering), den toevoer van licht en lucht

en de schoorsteenen.

De Woningwet noemt voorbeelden van voorschrif-

ten, welke de gemeenteraad aan bovengenoemde

kan toevoegen: eischen omtrent zuivering van onge-

dierte, afscheiding van slaapplaatsen, aantal woningen

in eenzelfde gebouw, aantal bewoners in verband met
de ruimte der vertrekken. Deze reeks kan nog worden

uitgebreid en dit geschiedt ook in ruime mate. Immers
deb. is naast het > uitbreidingsplan voor het gemeen-

tebestuur het belangrijkste middel om leiding te geven

aan de bebouwing. Zeker in grootere gemeenten is de b.

dan ook zeer zorgvuldig en uitvoerig gedetailleerd.

Behalve de bovengenoemde punten zijn er vaak in

geregeld: de eischen, waaraan nieuwe wegen moeten

voldoen (verharding, breedte, rioleering, enz.), voordat

daaraan mag worden gebouwd; verder voorschriften

over > bouwaanvrage, > bouwvergunning en

> bouwverbod, over > onbewoonbaarverklaring,

over strafbepalingen op overtreding der b., alsmede

een welstandsbepaling (> Schoonheidscommissie).

De b. bevat alleen algemeen© regelen, diffe-

rentiatie van voorschriften voor met name te noemen
straten is dus niet mogelijk. Wil de gemeenteraad

de bebouwing van verschillende straten op onder-

scheiden wijze regelen, hetgeen in verband met het

uiteenloopende karakter van verschillende deelen

eener gemeente vaak wenschelijk zal zijn (bijv. lage,

gesloten bebouwing met kleine woningen en ondiepe

voortuinen in arbeiderswijken, open bebouwing met
ruime woningen en groote tuinen in villawijken;

> Stedebouw), dan kan dit niet in de b. geschieden,

doch moet gebruik worden gemaakt: voor de bebouwde

kom van een bebouwingsverordening
(op grond van art. 43 der Woningwet) en voor de

toekomstige uitbreiding van een > uitbreidingsplan,

welke beide evenals de b. aan de goedkeuring van

Gedeputeerde Staten zijn onderworpen, doch die boven-

dien voor en na de vaststelling door den Raad een

bepaalden termijn voor een ieder ter inzage moeten

liggen. Belanghebbenden kunnen dan, eerst bij den

Raad, later bij Gedeputeerde Staten bezwaren indie-

nen. De vaststelling van de b. is niet aan deze bepalin-

gen onderworpen, hetgeen ook logisch past bij haar

algemeen karakter, waardoor zij minder aanleiding

zal geven, dat bepaalde belanghebbenden worden

getroffen.

Verder kan de Raad nog invloed uitoefenen op de

bebouwing langs bepaalde wegen door een zgn. bijzon-

der rooilijnbesluit (> Rooilijn) of door een > bouw-

verbod.Ook in deze gevallen bepaalt de wet, dat belang-

hebbenden gelegenheid moeten hebben hun bezwaren

kenbaar te maken. Ten slotte kan de Raad vestiging

van industrieën in bepaalde wijken regelen met een

> hinderwetsverordening.

Toezicht op de naleving van de b. houdt het gemeen-

telijke > bouw- en woningtoezicht. Overtreding van

de b. kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste

twee maanden of geldboete van ten hoogste drie hon-

derd gulden (onder bepaalde omstandigheden worden

deze maxima verdubbeld).

L i t. : mr. L. Lietaert Peerbolte en W. H. v. d. Kaa,
Leidraad bij het samenstellen van bouwverordeningen.

v. Embden.
Bouwvoor is de bovenste laag grond, die regel-

matig geploegd of gespit wordt op een diepte van
16 tot 30 cm.

Bouwwerken zijn werken, welke onverbreekbaar

zijn verbonden met de plaats, waar zij opgericht zijn.

Bova, Heilige (Ste. Beuve); f 24 April 673;

dochter van den Austrasischen koning Sigisbert en

eerste abdis van het door haar broeder gestichte

klooster St. Petrus te Reims.

Bovary, Madame, titel van den meest

beroemden roman van Gustave Flaubert.

Bové, Ossip Iwanowitsj, Russisch

architect van Ital. oorsprong (zijn vader heette

Vincenzo Giovanni Bova); * 1784, f 1834 te Moskou.

Na den brand van Moskou (1812) zorgde hij aan het

hoofd van een commissie tot 1825 voor den herbouw
der stad, legde parken aan en bouwde het eerste

ziekenhuis. Knipping,
Bovekerke, gem. in dé prov. West-Vlaanderen,

ten O. van Diksmuide; opp. 540 ha; ruim 1 000 inw.;

landbouw en kantwerk. B. ligt verwijderd van groote

verkeerswegen. Kerk met Romaansch gedeelte; bede-

vaartplaats (H. Gertrudis).

Bovenbladeren, > Blad.

Bovenbouw van den spoorweg is het eigenlijke

spoor met bijbehooren, dat op het > ballastbed ligt. De
b. bestaat in hoofdzaak uit stalen spoorstaven, rusten-

de op > dwarsliggers. De spoorstaven hebben gewoon-

lijk een doorsnede volgens fig. 1, naar den uitvinder

van den vorm Vignoles-spoorstaaf genoemd. Het
bovenste deel heet kop, het tussekenstuk rib en het

onderste, dat op den dwarsligger rust, voet. In Frank-

rijk en Engeland worden ook spoorstaven met dubbelen

kop gebezigd (zie fig. 2): rail è, doublé champignon,

die eenmaal gekeerd kunnen worden, wanneer de

kop te veel afgesleten is. Tusschen den voet en den

in Ned. gebruikelijken houten dwarsligger wordt een

> hellingplaat gelegd, die met spoorspijkers, waarvan

de kop om den voet grijpt, vastgespijkerd wordt (zie

fig. 3). Ook wordt een geprepareerde populieren slijt-

plaat tusschen gelegd, in welk geval spoorstaaf met
slijtplaat door middel van kraagschroeven (tirefonds)

op den dwarsligger bevestigd worden. Verder worden

spoorstaven op gegoten ijzeren stoelen geplaatst, die

met kraagschroeven op den dwarsligger bevestigd

zijn (zie fig. 4). De spoorstaven met dubbelen kop

VI. 3
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Bovenbouw.

steunen steeds op stoelen. De lengte der spoorstaven

bedraagt in Ned. 12 a 18 m, soms langer; zij worden
onderling door > laschplaten met laschbouten ver-

bonden. Tusschen de einden moet een open voeg blijven

om de spoorstaven gelegenheid te geven bij warmte
in lengterichting uit te zetten. Op bruggen worden
wel eenige spoorstaaflengten o.a. electrisch aan elkaar

gelascht tot een lengte van 100 m en meer; aan het

einde moet met het oog op de liniaire uitzetting, die

dan vrij belangrijk wordt, een compensatie-inrichting

gemaakt worden. Het gewicht der spoorstaaf bedraagt

in Ned. 38 tot 46 kg per strekkenden meter voor hoofd -

spoorwegen, in België tot 62 kg. De spoorstaaf van
46 kg is 142 mm hoog, heeft een kopbreedte van 72
en een voetbreedte van 120 mm.
Onder bovenbouw worden ook de > wissels gerekend,

die met > onderlegplaten en stoelen gelegd worden
op wisselhouten, alsmede de kruisingen. Deze laatste

zijn spoorstaafconstructies, toegepast bij onderlinge

snijding van sporen. H. v. Berckel.

Bovenculminatie, > Culminatie.

Boven-Digoel, 1° Bovenstroomge-
bied van de Digoel rivier in Ned. Z.Nieuw-Guinee.
2° Onderafdeeling van de residentie

Amboina, gouvernement der Molukken (N.O.I.);

gebied zonder scherp omschreven grenzen, in de onder-

afd. Z.Nieuw-Guinee (Merauke). Ligt tusschen 6° 10'

en 6° 40' Z., 140° en 141° O. ;
begrensd ten N. door het

Centraalgebergte (Sterrengebergte), ten O. door
Britsch Nieuw-Guinee en de Fly-river, ten Z. en W.
door de onderafd. Z.Nieuw-Guinee.
Bodemgesteldheid. Naar het Z. steeds

lager wordend heuvelland, aan den rand van het inzin -

kingsbekken der > Alfoeren-zee, overgaande in een

onmetelijke laagvlakte met grasvelden, bosschen en
moerassen (grootste hoogte 20 m boven Digoel-peil).

De bevolking bestaat uit Papoea’s, kleiner van type
dan de kustbewoners, koppensnellers en kannibalen,

in groepen verspreid zonder vaste kampongs.
Interneeringskamp. Boven-Digoel is

de jongste bestuursvestiging op Ned. Nieuw-Guinee
(begin 1926), uitsluitend bedoeld als vooruitgeschoven

post, om met de woeste bevolking in aanraking te

komen
;
eerste bestuursambtenaar was de pionier F. C.

Marks. Bij Gouvernementsbesluit van 10 Dec. 1926
werd B.-D. aangewezen als interneeringskamp voor
leiders der extremistische woelingen op Java en Suma-
tra; eerste militaire gezaghebber was kapitein Becking.

Hoofdplaats: Tanahmerah (= rood land,

grond, aarde), 250 mijl van de monding der Digoel
rivier. Sedert 11 Oct. 1927 zetel van het burgerlijk

bestuur (eerste gezaghebber M. A. Monsjou) en van
het residentie-gerecht (Stbl. 1927, nr. 677); standplaats

van een dokter (chef van het hospitaal). Er zijn 4 bri-

gades infanterie; radio -zendstation; er is maandelijks
scheepsgelegenheid van en naar Ambon.

B.-D. is geen strafkolonie; zonder werkdwang
worden de over 6 kampongs verspreide geïnterneerden

aangespoord het land te bewerken of een ambacht uit

te oefenen. Ze exploiteeren kleine toko’s en hebben
onderling een coöperatieve inkoopcentrale. Er zijn

een paar scholen, o.a. een Inlandsche school 2e klasse.

De onverzoenlijken wonen in een aparten kampong
35 km Noordelijker de rivier op.

Aantal geïnterneerden in 1927: 538 mannen en 382
vrouwen en kinderen, in 1928 resp. 666 m. en 473 vr.

en k., in 1929: 1 124 m. en 977 vr. en k.

In 1930 na de inspectiereis van den oud-raad van
Indië W. P. Hillen begonnen de eerste afvloeiingen,
zijnde 219 personen. Begin 1931 waren er nog 967 geïn-
terneerden en 665 vr. en k. In den loop van dat jaar

mochten weer resp. 516 en 186 personen repatrieeren.
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Mettertijd zal op economische en gezondheidsoverwe-

gingen het kamp naar gunstiger streken worden ver-

plaatst.

B.-D. wordt op dienstreis door een Missionaris van
het H. Hart vanuit Toeal of Merauke bezocht.

L i t. : Versla? v. d. militaire Exploratie van Ned.
Nieuw Guinea, 1907—1915 (1920) ;

P. Vertenten M.S.C.,

Naar de kannibalen van Boven-Digoel (in Java-Post,

1924, nr. 59, 70, 82) ;
dr. P. Thierfelder, Op reis in Ned.

N. Guinea naar de Boven-Digoel rivier (in Vrijo arbeid,

1925 nr. 38, 55, 72) ;
Koloniaal (resp. Indisch) Verslag

(1928 t/m 1931) ; Nic. Verhoeven M.S.C., Menschen-eters

aan de Digoel (in Annalen Missiehuis Tilburg 1 Mei 1928);

idem, Naar het hartje van Nieuw-Guinea (in Annalen
Missiehuis Tilburg 1927—’28). Cappers.

Bovendominant, -> Dominant.

Bovendonk, groot-seminarie, > Breda (bisdom).

Bovengrens, > Grens.

Bovengrond is dat deel van den bodem, waarin

de verweeringsprocessen tot staan zijn gekomen en

waaraan kunstmatig voedingsstoffen moeten worden

toegevoerd.

Bovengrondsche werken eener m ij n zijn

de bovengrondsche gebouwen en installaties ten be-

hoeve van de winning en de verwerking der producten

eener mijn. Zij omvatten o.a. administratiegebouwen,

badgebouw, lampisterie, schachtbokken, ophaalge-

bouw, ventilatorgebouw, losvloer, zeverij, wasscherij,

machinegebouw, watertorens, waterkoelers, reparatie-

werkplaats, opslagterreinen voor kolen, hout en ander

materiaal, steenenstort. Verder een cokes- of briketten-

fabriek al naargelang de mijn vetkolen of magerkolen

(> Steenkool) ontgint.

Tot de bovengrondsche werken belmoren nog de

installaties, die de nevenproducten der cokesfabriek

verwerken. Zij vormen de nevenbedrijven der steen-

kolenmijnen. > Cokesfabriek; Gasdistributiebedrijf;

Stikstofb indingsbedrijf

.

In de Nederlandsche mijnen werken op de boven-

grondsche werken in totaal ca. 11 000 arbeiders, tegen

ca. 26 000 arbeiders in de ondergrondsche werken.

Wijffels.

Bovenhaar, > Haren.

Bovenhoofd, > Sluishoofd.

Bovenistier, Haspengouwsche gem. in de prov.

Luik ;
opp. 366 ha

;
440 inw.

;
landbouw

;
mergel-

groeven.

Bovenkaak wordt bij den mensch en zoogdieren

het been genoemd in het aangezichtsgedeelte, dat de

bovenste tandrij draagt; het reikt tot aan de oogholte,

waarvan het den benedenrand vormt en neemt deel

aan de vorming van het verhemelte. Oorspronkelijk

bestaat het uit drie stukken, die later met elkander

vergroeien, nl. de twee opzij liggende bovenkaaks-

beenderen en het tusschen deze inliggend tusschen-

kaaksbeen. Het laatste draagt de bovenste snijtanden.

Ook bij de overige gewervelde dieren wrorden de hier-

mede overeenkomende beenderen bovenkaak genoemd.
Willems.

Bovenkaakholte, ook kaakholte, sinus maxil-

laris of antrum Highmori genaamd, is een lucht-

houdende, met slijmvlies bekleede holte in de boven-

kaak. De vorm en grootte ervan zijn zeer wisselend. Zij

grenst van boven aan de orbita of oogholte; mediaal

wordt zij begrensd door de neusholte, waarmee zij in

verbinding staat door een kleine opening, het ostium

maxillare. De bodem van de holte staat nu eens hooger,

dan weer lager dan de bodem van den neus. Soms is de

holte door een tusschenschot in tweeën verdeeld; dit

is echter zeldzaam.

De kaakholte kan geïnfecteerd worden van uit den

neus en bij aandoeningen van de bovenkaakskiezen,

doordat de wortels van deze kiezen vaak vlak bij den

bodem of soms in de kaakholte eindigen. Deze ont-

steking, sinusitis maxillaris genaamd, kan acuut of

chronisch zijn. De acute ontstaat meestal door

verkoudheid of influenza. De verschijnselen zijn: pijn

naast den neus of boven de oogen, verstopte neus,

afscheiding van slijm of slijmetter uit den neus, vaak
gepaard met ekzeem van den ingang, vieze lucht,

soms temperatuurverhooging. In enkele gevallen ont-

staat een orbitaalphlegmone. De behandeling bestaat

meestal in toepassing van adrenaline-oplossing in den

neus om den etter- of slijmafvloed te vergemakkelijken

;

verder uit spoelingen van de kaakholte. Tevens is

toepassen van de warmte vaak zeer gewenscht

(diatherraie, solluxlamp, enz.).

De verschijnselen van de chronische aan-

doening zijn ongeveer gelijk aan de acute. Alleen is

de pijn meestal veel geringer of geheel afwezig. De
temperatuur is niet verhoogd. Vaak is er polypvor-

ming in den neus. Ook komen soms keel-, luchtpijp-

of maagaandoeningen hierbij voor. De behandeling is

een operatieve. Het meest toegepast wordt de operatie

volgens Luc. Caldwell of Denker.

Het spreekt van zelf, dat ook de kiezen behandeld

moeten worden, indien deze de oorzaak der aandoening

zijn. Ndissen .

Bovcnkarspel ,
gem. in De Streek, een deel van

het West-Friesche zeekleigebied der prov. N.Holland;

opp. 869 ha; omvattend de dorpen Bovenkarspel

en Broekerhaven, dit laatste aan het IJselmeer;

op 1 Jan. 1933: 3 013 inw.; 75% is Kath., vor-

mend de parochie B., 25% is Prot. Land- en vooral

tuinbouw, waarvoor de lichte kleigrond uitermate

geschikt is: bekend is de groenten-, zaad-, bloem-

bollen- en aardappelenteelt; de koolbouw is al eeuwen

oud. De handel in al deze producten is geconcentreerd

in de veilinggebouwen „De Tuinbouw” en „West-
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Friesland”, het laatste alleen voor bloembollen. In

verband met den tuinbouw groenteninzouterijen en

krattenmakerij. Het vervoer gaat grootendeels per

schuit, tot in de veilinggebouwen. Door een electri-

schen overhaal komt de verbinding tot stand met het

IJselmeerbij Broekerhaven, de kleine, maar drukke

uitvoerhaven van dit gebied; veel verscheping naar

Amsterdam. De gem. ligt aan de spoorlijn Enkhuizen

—

Hoorn, waarlangs eveneens veel producten worden
vervoerd. van der Meer.

Bovenkerk, dorp bij Amsterdam in de gem.

Nieuwer-Amstel, aan de locaalspoorlijn Amsterdam

—

Aalsmeer of Hoofddorp; tevens Kath. parochie.

Bovenklinker, een klinker, die uitgesproken

wordt bij hoogen stand der tong; de opening tusschen

onder- en bovenkaak is dan betrekkelijk het kleinst;

naar gelang van de plaats, waar de tong bij het uit-

spreken van een b. het hoogst gewelfd is, spreekt men
van bovenvoor-, boventusschen- en bovenachter-

klinkers. > Bell-Sweet. Weerenbeck.

Boven-Knijpe, > Beneden-Knijpe.

Bovcnlanclsche Indianen, bij oudere schrij-

vers Itoerana, de stammen van de Caraïeben-

groep aan den bovenloop van de Marowijne en de

Corantijn, met primitieve cultuur. Ze zijn bezocht

door J. Crevaux (Voyages dans 1’Amérique du Sud,

1883) en door H. A. Crevaux (La France équinoxiale,

1886 en 1887, Chez nos Indiens, 1893); door de Gonini-

expeditie (1903); de Tapanahoni-exp. (1904); de

Toemoekhoemak-exp. (1907) en de Corantijn-exp.

(1902). De expeditie van 1926 (W. Ahlbrinck, 5

maanden in het oerwoud) kwam weinig in aanraking

met Indianen. De voornaamste stammen zijn: de

Akoeri of Trio (800) met de Aparaials bijwoners aan de

Poeloemeu en Boven-Corantijn ;
de Aloekoejana, Ojana

of Wajana (1000) met wie de Oepoeroei vermengd zijn,

aan de Oelemari en de Loë; de Okomajana en de

Pianakoto aan de Corantijn; de Saloema aan de Sipa-

liwini en de Koetari. De Sikiana en de Toenajana

komen wel eens de Braziliaansche grens over. Ook de

Emerillons, een Tupi-stam, zijn aangetroffen bij de

Lawa en de Inini. Bij de Trio en de Ojana leeft de

Amazonensage voort in den veronderstelden stam

Olisiana (Olisi = vrouw). De boschnegers hebben zich

tusschen de Benedenlandsche en de Bovenlandsche

Indianen ingeschoven; zij drijven den tusschenhandel

en weren concurrentie.

L i t. : C. H. do Goeje, Oudheden van Suriname

;

W. I. Gids (1932;. Vinken.

Bovenleiding is het geheele bovengrondsche

leidingsnet bij electrische tractie. Het voornaamste

onderdeel vormt de koperen rijdraad, van profiel-

vormige doorsnede, als regel 100 mm2
,
waarvan de

stroomafnemers der voertuigen den stroom voor de

motoren afnemen. Bijna algemeen wordt de eenpolige

bovenleiding toegepast, zoowel voor wissel- als gelijk-

stroom, waarbij de rails de afvoerleiding voor den

stroom vormen. Bij tramlijnen kan volstaan worden
met eenvoudige ophanging van den rijdraad aan geïso-

leerde steunpunten op 35 h 40 m afstand. Bij de

hoofdspoorwegen, met frequent verkeer, zwaar materi-

eel en rijsnelheden tot 100 km per uur en meer, is

horizontale ligging van den rijdraad een gebiedende

eisch, ten einde het vonken, dat bij ongelijke hoogte-

ligging zal ontstaan en dat tot groote slijtage van rij-

draad en sleepstukken aanleiding geeft, te voorkomen.
De rijdraad wordt daarom opgehangen in zgn.

kettingophanging aan een bronzen of ijzeren draag-

kabel, welke door middel va n isolatoren aan masten,
langs of tusschen de sporen geplaatst, is bevestigd.
De mastafstand is om de aanlegkosten te verminderen

Rijdraadprofiel van een bovendraad.

vergroot tot op 76 m. Verder neemt op elke 1500 m
(veldlengte) een automatische naspaninrichting van
den rijdraad de afwijkingen van de lengte op, welke
gevolg zijn van temperatuurwisselingen en winddruk.
Zijsteunen aan de masten beperken het slingeren van

Bovenleiding (kettingophanging).

de bovenleiding door den wind. Ter beperking van de
koperdoorsnede wordt de rijdraad dubbel uitgevoerd,

terwijl ook de draagkabel als toevoerleiding gebruikt

wordt. Ter bevordering van een gelijkmatige slijtage

van de geheele breedte der sleepstukken, wordt het

geheel van rijdraad en draagkabel van mast tot mast
in zigzag-lijn, met een grootste uitwijking tot 60 cm
uit het midden, boven het hart van de sporen geplaatst.

Pot.

Bovenlicht in photographische ateliers
wordt hoofdzakelijk toegepast, om in het geheele

atelier een gelijkmatig licht te verkrijgen. De zware
schaduwen, die door het monochrome karakter der

photographie gemakkelijk kunnen ontstaan, worden
hierdoor zoo veel mogelijk voorkomen.
Voor b. in musea, > Museum.
Bovenlip (plant k.), > Lippig.

Bovenlucht, hoogere luchtlagen of vrije damp-
kring, d.i. het deel van den dampkring, welke niet bij

de aardoppervlakte ligt. De leer van de b. is de aëro-

logie.

Bovenmaats, benaming voor houtwaren, die in

afmetingen, in het bijzonder in de lengte-afmetingen,

naar boven van de courante grootten afwijken. Is de
afmeting naar onderen kleiner dan normaal, dan spreekt

men van ondermaats (> Bestekhout). Voor balken
als battings, liggen de lengtegrenzen op ong. 6,90 m
voor bovenmaats en 4 m voor ondermaats. Beynes .

Bovenmeer, > Superiormeer.

Boven-Mervvede, voortzetting van de rivier de
Waal van Woudrichem tot Hardingsveld. > Beneden-



73 Bovennatuurlijk—Bovenwindsche Eilanden 74

Merwede. De voornaamste [plaats aan dit water

is Gorkum.
Bovennatuurlijk staat tegenover „natuur” d.i.

liet specifieke wezen van een geschapen iets. B. is wat

niet behoort tot de natuur als noodzakelijk bestand-

deel, wat niet noodig is tot de bereiking van het doel

der natuur, wat boven de eischen en de kracht der

natuur ligt, maar wat als een onverschuldigde gave

door God aan de natuur wordt toegevoegd. Het boven-

natuurlijke wordt verdeeld in wat naar zijn wezen b.

is en wat naar zijn wijze van zijn b. is. Dit laatste is

essentieel een natuurlijk iets, maar is bovennatuurlijk

naar zijn wijze van ontstaan, bijv. een miraculeuze

genezing. > Genade.
L i t. : C. v. Schazler, Natur und Uebernatur (1865)

;

J. v. Bainvel, Nature et surnaturel (1903). Kreling.

Bovennormalen, in de psychologie benaming

voor de meest begaafden; 3—4% der onderzochte

groepen behooren er toe. > Intellectueel quotiënt:

150—175 (Kuhlman).
Bovenpand, > Kanaalpand.
Bovenregel, > Regel.

Bovenrivier noemt men dat gedeelte van een

oceaanrivier, dat geen invloed van de uitmonding in

zee ondervindt, m.a.w. dat gedeelte, waar de getijen

niet meer merkbaar zijn. > Benedenrivier.

Bovenrijnsche laagvlakte, tectonische in-

zinking, doorstroomd door den Rijn, aan alle zijden

door gebergten ingesloten, in het O. door het Zwarte

Woud en Odenwoud, in het W. door Vogezen, in het

N. door den Taunus, in het Z. door de Jura (zie kaart

bij Duitschland). De slenkvorming begon in het

Oligoceen. De inzinking bereikte een diepte van meer
daiT 2 000 m en werd opgevuld met Oligocene mariene

afzettingen, in bepaalde tijden ook met woestijn-

afzettingen in een afgesloten bekken (bijv. de kalizou-

ten tusschen Mulhouse en Gebweiler op een diepte van

650 m). In Miocenen en Pliocenen tijd vormden zich

zoetwatermeren, terwijl in den Ijstijd deze afzettingen

met puin en löss werden bedekt. De Rijn stroomt in

een b—7 km breede bedding van Alluviale afzettingen,

terwijl daarboven het Diluviale rivierterras als laag-

terras het grootste deel der Rijnvlakte inneemt. Voor

het overige is het verband door breuken verbroken.

Verder > Rijn en > Duitschland. Dit zoo gunstig

gelegen gebied, zoowel klimatologisch als verkeers-

gcographisch, heeft in staatkundig opzicht zijn natuur-

lijke eenheid verloren.

In het Z. behooren Bazel en Sundgau tot het Zwit-

sersche Eedgenootschap ;
de Elzas werd na den Wereld-

oorlog weer Fransch gebied, terwijl alle Z. Duitsche

staten behalve Wurttemberg aandeel hebben in het

vruchtbare land. Lips.

Bovcnsmildc, > Smilde.

Bovcnstandig vruchtbeginsel, > Bloem.

Bovenstem, > Kopstem.
Bovenstrooms, een ten opzichte van een

bepaald punt meer naar de bron van een rivier of water-

stroom gelegen plaats, welke derhalve een hooger peil

heeft dan eerstgenoemd punt.

Boventonen, aliquottonen (Fr. sons harmoni-

ques) zijn tonen, die met eiken hoorbaren toon in ver-

schillende toonhoogte zeer zacht maar toch waarneem-

baar meeklinken. De b. zijn niet een subjectieve ge-

hoorsverbeelding maar een reëel, natuurlijk verschijn-

sel. De oorzaak van dit klankverschijnsel ligt in de

samengesteldheid van de trillingen van het voorwerp,

dat men voor de toonvoortbrenging aanwendt. Weten-

schappelijk ontdekt werden de b. door den monnik

Mersenne in het begin der 17e eeuw. Een duidelijke

verklaring gaf Sauveur in 1701 ;
de componist Rameau

bouwde er ca. 1722 zijn harmonie-systeem op.

H. Andriessen.

De invloed van den boventoon bestaat hierin,

dat de boventoon aan den totaal-toon een zekere

warmte en rijkdom verleent, welke de grondtoon alleen

niet bezit. De meerdere of mindere volmaaktheid

van instrumenten, bijv. violen, bestaat hierin, dat deze

als zij aangestreken worden, behalve den grondtoon

een zoodanige combinatie van boventonen geven

(d.w.z. tonen, welker frequentie een veelvoud is van de

grondfrequentie), dat het oor hierdoor aangenaam

wordt getroffen. A . Dubois .

Bovcnvruelit, > Dekvrucht.

Bovenwater, > Bodemwater.

Bovenwind. 1° Wind in de bovenlucht. Wordt

met behulp van loodsballons waargenomen.
2° Bovenstrooming van een atmospherischen kring-

loop; bijv. de b. van den intertropicalen kringloop is

de antipassaat, de benedenwind is de passaat.

F. d. Broeck.

Bovemvindsehe Eilanden, Nederland-
se h e, zijn St. Martin (de Z. helft; de N. helft is

Fransch), St. Eustatius en Saba. Ze behooren met de

Benedenw. Eilanden (Cura<jao, Aruba, Bonaire) tot

het gouvernement van Curasao. Al deze eilanden lig-
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Ned. Bovenwindsche Eilanden.

gen in het gebied van den N.O. passaat. Ten opzichte

van de Cura^ao -groep ligt de groep van St. Martin

„boven den wind (= passaat)”, vandaar de naam. De

’Èngelschen verdeden den boog van eilanden ten O.
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van de Virginische Eilanden (dus de Kleine Antillen,
die liggen aan den Oostrand van de Caribische Zee)
in Windward-Islands en Leeward-Islands, met de
grensscheiding bij Dominica. Deze verdeeling berust
op de kracht van den wind: de Z. of Windwards onder-
vinden meer den invloed van den passaat dan de N. of
Lecwards.

De Ned. Bovenwindsche Eilanden liggen op onge-
veer 500 zeemijlen ten N.O. van CuraQao. De reis met
een schoener van CuraQao naar „Boven” duurde
ongeveer 8 dagen, de terugreis 4 dagen (N.O. pas-
saat !).

Afstanden in zeemijlen (verstrekt door de
K.N.S.M.)

o
t
cöC
jso

Bonaire

St.

Thomas

St.

Martin

Saba

St.

Eustatius

St.

Kitts

CuraQao . . .
— 42 454 504 481 484 487

Bonaire . . . 42 — 430 480 457 460 463

St. Thomas . 454 430 — 109 105 123 143

St. Martin . 504 480 109 — 26 33 62

Saba .... 481 457 105 26 — 17 40

St. Eustatius 484 460 123 33 17 — 21

St. Kitts . . 487 463 143 62 40 21 —

Bovenwinden—New York ong. 1 450 zeemijl, Bo-
venwinden—Amsterdam ong. 3 850 zeemijl.

Tot 1930 werd de verbinding tusschen de Bovenw.
Eilanden onderling en met CuraQao onderhouden door
schoeners. In dat jaar werd door de Kon. Ned. Stoom-
boot Mij. een maandelijksche stoomvaartverbinding
geopend (CuraQao—St. Martin—Santo Domingo—Cu-
raQao). In 1932 is echter deze maatschappij begonnen
met een veertiendaagschen stoombootdienst CuraQao

—

Bonaire—St. Thomas—St. Martin—Saba—St. Eusta-
tius—St. Kitts en terug langs dezelfde route (behalve
St. Thomas).
De drie Bovenw. Eil. hebben elk een station voor

draadlooze telegrafie.

I. Oppervlakte (volgens Otto Winkler, Niederl.
Westindien, Mitt. der Gesellsch. für Erdk., Leipzig
1923—1925): St. Martin (Ned. gebied) 40 km2 (binnen-
wateren, 7 km2

,
inbegrepen), Saba 13 km2

,
St. Eusta-

tius 21 km2
.

II, Geologische bouw. Do Kleine Antillen ten O.
van de Caribische Zee vormen twee bogen van eilanden:
1° de vulkanische, jongere Antillen, direct langs het
inzinkingsgebied dier zee : Saba, St. Eustatius,
St. Christopher (St. Kitts); 2° de boog der oudere
Antillen: Anguilla, St. Martin, St. Barthélémy enz.
Tusschen de eilanden Dog, Anguilla, St. Martin
en St. Barthélémy staat hoogstens 15 vadem water.
Rondom daalt de zeebodem langzaam tot 40 vadem,
om dan plotseling af te vallen.

A) St. Martin. Met uitzondering van het W. deel
is St. Martin heuvelachtig. Het heeft twee heuvel-
reeksen, ongeveer van Z.Z.W. naar N.N.O. verloopend,
gescheiden door een breede vlakte, bekend als Groote
Vlakte of Belle Plaine. De heuvelreeksen zijn opge-
bouwd uit de oudste formatie van het eiland, de Pointe

Blanche-fonnatie, bestaande uit tuffen, die varieeren
van zeer fijnkorrelige asschen tot grove tufbrecciën
met fragmenten uitvloeiingsgesteenten. De tuffen
wisselen af met kalklagen. De lagen vertoonen
hellingen, wisselend van 10°—60°: in de Westelijke
heuvelreeks treden vnl. N.W. hellingen op, in de
Oostelijke heuvelreeks Z.O. hellingen. In de Groote
Vlakte en in de kuststrook ten W. van den Westelijken
heuvelrug (vnl. in het Fransche gedeelte gelegen)
bevindt zich eruptief gesteente, in hoofdzaak bestaande
uit kwartsdioriet. Van de dioriet gaan intrusies van
diorietporphyriet en verwante gesteenten in de Pointe
Blanche-formatie. Aan het contact zijn de gesteenten
van de Pointe Blanche-formatie veelal gemetamor-
phoseerd. De Pointe Blanche-formatie is van prae-
Tertiairen, waarschijnlijk boven-Cretaceïschen ouder-
dom. Fossielen zijn er niet in gevonden, maar de boven-
Cretaceïsche ouderdom wordt waarschijnlijk gemaakt
door vergelijking met formaties van vele andere
Antillen-eilanden (vnl. met Puerto Rico en de Virgi-
nische Eilanden). Tertiaire sedimenten komen voor
op het schiereiland ten Z. van Simsonbaai (Simsonbaai-
formatie; onder-Tertiaire kalksteen) en in de zgn.
Low Lands, W. en Z.W. van de Simsonbaai (Low
Lands-formatie; mergelige kalksteenen tot het Mioceen
behoorend). Langs de Zuid- en Oostkust vindt men
Quartaire kalksteenen (koraalkalken). De jongste
geologische vormingen zijn Alluviale strandconglome-
raten en zanden, die de lagunen van de zee scheiden.
B) St. Eustatius. Gedurende het Tertiair en

Quartair is de binnenste eilandenboog het tooneel van
hevige vulkanische uitbarstingen geweest (thans nog),
wier producten op deze plaats uit andesieten bestaan.
Het Noordelijk deel van St. Eustatius.

Uit den reliëfvorm kan men nog duidelijk een ouden
vulkaan reconstrueeren. Ten deele is dit gebied met
dikke lavalagen bedekt. Van den top van North Hill
of Boven (295 m) hebben twee lavastroomen zich
een weg gebaand naar de kust, de een in N. richting,
de andere in O. Aan de kusten zijn ze door de branding
verbrokkeld. Petrographisch bestaat dit gedeelte van
het eiland uit augiet-andcsiet.

Het Zuid-Oostelijk deel bestaat
eveneens uit andesiet-gesteenten met tuffen. Waar de
helling van den afgeknotten kegel van den Quill
bijna plotseling van 30° op 20° vermindert, maken de
grovere lapilli plaats voor een fijne tufbedekking. Het
fraaie vulkaanprofiel wordt slechts op twee plaatsen
verstoord, nl. door de Round Hill (152 m) en in het Z.,
waar de White Wall, een aardschol uit afwisselende
lagen kalksteen en tuf bestaande, tegen den vulkaan
rust onder een helling van 45°. Hoe geducht de uit-
barstingen van den Quill waren, kan nagegaan worden
aan het profiel van den kustwal langs de Oranjebaai.
De tuflagen onderin hebben een dikte van 1,5—2 m.
In iedere laag is het materiaal naar korrelgrootte
geschikt; in de lagere overheerscht een witte puim-
steen; in de hoogere (60—80 cm dik) een donkere
puimsteen.

Het middendeel van St. Eustatius. De
bodem is hier overdekt met de fijnste uitgeworpen
massa’s van den Quill. Het nagenoeg horizontaal
oppervlak is 5 km2

. Langs de randen bij Oranjebaai
en tusschen Concordia- en Turtlebaai, welke steil
afvallen op een strand van 50 m breedte, treft men
canyonyormige kloven aan. De ongenaakbare kust
en het bijna geheel ontbreken van koraalriffen bewijzen,
dat het eiland daalt. Sapper schat uit de verdronken
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overblijfselen van het op het einde der 18e eeuw ver-

laten deel der havenplaats, dat het eiland sindsdien

2 m gezonken is. Uit het feit, dat er nog voor eenige

tientallen jaren langs de N. kust een zeestrand bestond,

moest men besluiten, dat de daling nog aanhoudt.

C) Saba. Dit is het Noordelijkste van den boog

van jongvulkanische eilanden, die zich uitstrekt van

Grenada tot Saba. Het heeft een zelfstandige ligging

ten N.O. van de Saba-banks. Van St. Eustatius is

het door een diepte van 450 vadem gescheiden. Het

is thans nog slechts een vulkaanruïne, die zich tot

850 m boven zee verheft. Het eiland vormt eigenlijk

den top van den vulkaan, want het rijst van een diepte

van 600 m uit zee op, zoodat een groot deel van den

vulkaan zich onder het zeeniveau bevindt. Enkele

warme bronnen vormen de laatste getuigen van

vulkanische werkzaamheid op het eiland. Het eenige

vlakke deel van het eiland, Bottom genaamd, ligt

op een hoogte van 200—300 m. Dit cirkelvormige

gedeelte met zijn steile wanden zou volgens Cleve de

krater zijn. Sapper is van meening, dat het door

erosie ontstaan is. Ook Molengraaff kon tijdens zijn

bezoek aan Saba geen feiten vinden, die de zienswijze

van Cleve bevestigen. Het eiland bestaat uit lava’s

en tuffen van andesiet en wel : augiet-andesiet, hoorn -

blende-andesiet en hooniblende-augiet-andesiet. De

grootste lavastroom vloeide Noord-Oostwaarts, waar

een uitspringend schiereiland gevormd werd, Vlakke

Hoek genaamd. Op de steile helling bij Heli’s Gate

(N.O. deel van het eiland) wordt zwavel gevonden

en plaatselijk gips. De zwavelafzettingen bereiken een

dikte van 4—6 m. De exploitatie zou te kostbaar zijn,

omdat de zwavel op een steile helling, 110 m boven

zee, aan een ongenaakbare kust ligt. De zwavel- en

gipsafzettingen zijn het gevolg van solfataren-werk-

zaamheid, behoorende bij het laatste stadium van

vulkanisme op het eiland.

L i t. : P. F. Cleve, On the geol. of the north-eastern

West-Ind. Islands, Kong. Svenska Vetenskaps Akad.

Handlinger (Bandet 9 nr. 12, 1871) ; G. A. F. Molengraaff,

De geologie van St. Eustatius (1886) ; G. A. F. Molen-

graaff, Ueber Vulkanischen Schwefel aus West-Indien,

Zeitschrift für Kryst. (XIV 1888, 1); J. W. Spencer,

On the geological and physical development of St.

Christopher chain and Saba-banks, Quart. Journ. Geol.

Soc. of London (LVII 1901, 534) ;
J. W. Spencer, On the

geol. and phys. dev. of Antigua, St. Martin, St. Bartho-

lomew and Sombrero (ibid. blz. 520) ;
K. Sapper, Ein

Besuch von St. Eustatius und Saba, Centralbl. für Min.

(1903, 314) ;
I. Boldingh, The Flora of St. Eustatius,

Saba and St. Martin (1909); Encyclopedie van Ned.

West-Indië (1914—1917, 21); Otto Winkler. Mitteill.

der Gesellsch. für Erdkunde zu Leipzig (1923—1925,

102-104)
;

G. A. F. Molengraaff, Saba, St. Eust. en

St. Martin, Feestbundel K. Martin (II 1931, 2c hfst.,

blz. 715). Kaart nr. 210 (uitg. ministerie van Marine,

afd. hydrographie, 1903).

III. Klimaat. De Bovenw. Eil. hebben een

tropisch klimaat. De zee en de N.O. passaat maken

de temperatuur draaglijk.

Beweging der lucht. Behalve van de

geographische ligging is het klimaat van de Ned.

Antillen afhankelijk van het Z. Amer. depressiegebied.

Van dit minimum in het Amazone-bekken ondervinden

de Antillen het heele jaar door den invloed. Een besten-

dige luchtstroom waait van het subtropisch maximum
(30°—40° N.) boven den Atlantischen Oceaan naar

bovengenoemd minimum : de N.O. passaat. Hoe verder

hij naar het Z. komt, hoe meer Oostelijk zijn richting

wordt.

De temperatuur is gedurende het heele

jaar tamelijk gelijkmatig, de gemidd. jaartemperatuur

voor St. Eustatius is 26,2° C.

Neerslag, enz. Met de hooge temperatuur gaat

een hoog vochtigheidsgehalte der lucht samen. Dit

hoog vochtigheidsgehalte der lucht is een gevolg van

de sterke verdamping in de omringende zeeën, die

nog verhoogd wordt door den bestendigen, krachtigen

passaat. De directe bestraling der zon is daardoor

minder voelbaar en een geheel heldere hemel komt

niet zooveel voor als men zou verwachten. Het gemidd.

vochtigheidsgehalte bedraagt voor St. Eustatius

78% en stijgt in het najaar tot 84%. Het jaargemiddel-

de van den regenval op de Bovenw. Eil. is veel aan-

zienlijker dan dat van de Benedenw. Eil. Otto Winkler

geeft de volgende cijfers: St. Eustatius 1 123,3 mm,
St. Martin 1 008,1 mm, Saba 1 087,3 mm. Dit geeft

voor de Bovenw. Eil. een jaargemiddelde van

1 072,9 mm (voor de Benedenw. Eil. 528,4 mm).

De beken (op St. Martin twee of drie) bevatten alleen

water gedurende en kort na den regentijd. De eilanden

liggen in de streek van de West-Ind. orkanen (Juli-

October); orkaan Sept. 1928 en 26 Sept. 1932. Philips-

burg op St. Martin heeft ongeveer 8 maanden van

het jaar een zeer zwoele temperatuur; het plaatsje

ligt nl. tusschen de zee en de zoutpannen. Door de

hooge ligging heeft Saba een heerlijk klimaat; Wind-

wardside en Hell’sgate zijn in het koude jaargetijde

dikwijls in een dichten mist gehuld.

L i t. : > Benedenwindsche Eilanden (Klimaat).

IV. Plantenwereld. In tegenstelling met de

Benedenwindsche Eilanden, is de regenval op de

Bovenw. Eilanden, bij een ontbreken van een sterk

uitgesproken droge periode, bijna voldoende om het

bestaan van een tropisch regenwoud mogelijk te maken.

In werkelijkheid vertoont de tropische vegetatie

hare typische kenmerken echter alleen op plaatsen,

welke beschut zijn tegen den sterken N.O. passaat

en waar een humuslaag van voldoende dikte den

bodem bedekt. Waar de wind onbelemmerd over het

land strijkt, vinden we merkwaardig vervormde

„windboomen”, te zamen met cactussen en doorn-

struiken, die kenmerkend zijn voor een droog klimaat.

Hierbij is het de mensch geweest, die het oorspronke-

lijke plantendek van deze eilandensterkheeftgewijzigd,

doordat hij de bosschen uitroeide en vele planten

invoerde, welke ook buiten de cultuur vele elementen

uit de oorspronkelijke vegetatie verdrongen. Met

Boldingh kan men het plantendek van deze eilanden

in een viertal formaties verdeelen: de vegetatie van

de hooger gelegen deelen der bergen; de vegetatie van

de cultuurvlakte en de lager gelegen deelen der bergen;

de vegetatie van de zeekust en de rotsige deelen van

het eiland; de vegetatie van het gecultiveerde deel.

Het is voornamelijk het verschil in ontwikkeling van

enkele dezer formaties, welke het verschil in aanblik

der drie eilanden bepaalt; de samenstellende elemen-

ten zijn in hoofdzaak voor alle drie gelijk.

1° De vegetatie van de hoogst gelegen
deelen verlangt veel vocht; zij vertoont de meeste

overeenkomst met die van het tropisch regenwoud

en strekt zich soms ook uit tot in enkele lager gelegen,

beschutte ravijnen. Goed ontwikkeld is zij in den krater

van den Quill op St. Eustatius. Dank zij den altijd

vochtigen bodem, de dikke humuslaag en de beschutte

ligging, groeien er o.a. Coffea arabica, Theobroma

cacao, Spondias lutea en Mammea americana. Lianen

slingeren zich tot in de boomkruinen, en varens en
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orchideeën groeien welig. Op het lage St. Martin vindt
men een dergelijke flora slechts op de hoogste heuvel-
toppen. Buiten den Quill bestaan de „bosschen”
uit veel lagere boomen, waartusschen veel struikgewas,
dat den overgang vormt naar de vegetatie van lagere
en drogere deelen. Door het geheel ontbreken van een
cultuurylakte, zooals men bijv. van St. Eustatius
kent, zijn op Saba bijna alle geschikte, hooger gelegen
terreinen door de bevolking in gebruik genomen.
Slechts boven de 600 m vindt men een goed ontwikkeld
regenwoud. De samenstellende elementen verschillen
echter in meerdere opzichten van die van St. Eustatius
en St. Martin; het is vooral door een groot aantal boom-
varens gekenmerkt.

2° De vegetatie van de vlakte, de heuvels
en de lagere berghellingen is een dorre
struikgewas-vegetatie, die het landschap een eentonig
voorkomen geeft. Ze werd door Boldingh Croton-
vegetatie genoemd, naar het overwegend voorkomen
van Croton flavens, een heesterachtige Euphorbiacea;
verder zijn kenmerkend: Acacia Lantana, Solanum
racemosum, Melochia tormentosa, Opuntia en Melo-
cactus. Op St. Eustatius bedekt deze Croton-vegetatie
het grootste deel van de zgn. Cultuurvlakte (40 m
boven zeeniveau). Op St. Martin neemt ze het grootste
deel van het terrein in, maar heeft hier een eenigszins
ander voorkomen door een menging met verschillende
andere planten. Op Saba met z ’n steilehellingen kanmen
nauwelijks van een werkelijke Croton-vegetatie spreken.

3° De vegetatie van de zeekust kan men met
Boldingh in drie vormen onderscheiden. De strand-
vegetatie, waarin Hippomane mancinella, de mange-
niel tree of manzanillaboom, en Coccoloba uvifera
(de zeedruif) de voornaamste boomen zijn, met enkele
heesters en kruiden, zooals de voor tropische stranden
typische Ipomoea pescaprae. Op Saba ontbreekt
zeestrand en dus ook de daarmee overeenkomende
plantengroei. Op St. Eustatius vindt men deze vege-
tatie alleen aan de baaien, op St. Martin aan de
geheele Zuidkust. De rotsige zeeoever vertoont een
plantengroei, welke meest bestaat uit heesters met
leerachtige bladeren. Deze vegetatie vindt men op alle

drie de eilanden, vooral op Saba. Een mangroven-
vegetatie met planten als Rhizophora Mangle, Lagun-
cularia racemosa en Avicennia nitida treffen we
slechts op St. Martin aan.

4° De vegetatie van het gecultiveerde
gebied vormt, vooral op St. Martin en St. Eusta-
tius, een voornaam bestanddeel der plantenwereld.
Vooral merkwaardig zijn de dividiviboomen
(Caesalpina coriaria), die door hun schermvormige
kronen een eigenaardigen stempel op het landschap
drukken. Verder vindt men meerdere Sida-soorten,
met sterke schorsvezels. Van de peulvruchten is

Tamarindus indica wegens zijn vleezige, zuur-zoete
zaadhuid van beteekenis. Van vroegere culturen in
het Noordelijk deel van St. Eustatius en in den Quill
getuigen veel ruderaal-planten. Op St. Martin zijn

uitgestrekte grasvlakten, die overal optreden waar de
mensch den oorspronkelijken plantengroei heeft
uitgeroeid. De kleine bergvlakten van Saba zijn voor
de cultuur zoo ver mogelijk van haar natuurlijk
plantenkleed beroofd.
L i t. : vnl. I. Boldingh, The Flora of St. Eustatius

Saba and St. Martin (1909) ; verder ook : Encyclopedie
van Ned. West-Indië (1914—1917, 573-574)

; O. Winkler,
Niederlandisch West-Indien, Mitt. Ges. Erdkunde
Leipzig 1923—1925.

V . De dierenwereld van de Ned. Bovenw. Eilanden
is nog zeer onvoldoende bekend. Behalve enkele
Nederlanders zijn het vooral Amcrikaansche onder-
zoekers, die tot de verkregen kennis hebben bijge-
dragen. Van de zeefauna zijn slechts enkele
groepen (vooral de visschen, verder ook de krabben
en misschien molluscen) eenigszins uitvoerigverzameld.
Ook van de landfauna zijn slechts van enkele
groepen (vooral reptielen, ook molluscen; misschien
insecten) uitvoerige gegevens voorhanden. Evenals
op de Benedenwindsche Eilanden zijn het de reptielen,
die in het beeld der landfauna overheerschen, zelfs is

haar soortenrijkdom hier nog aanmerkelijk grooter
dan op eerstgenoemde eilanden (bijv. Barbour, 1914,
vermeldt niet minder dan 77 soorten I). De samenstel-
ling der reptielenfauna vertoont op de drie eilanden een
bijna volkomen overeenstemming; slechts van een
hoogst enkele soort is het waarschijnlijk, dat haar
voorkomen tot een van hen is beperkt. Voorzoover
bekend, pleit de samenstelling der fauna niet voor een
langdurige zelfstandigheid der eilanden tegenover het
naburige landgebied. Sedert de invoering van man-
gusten zijn op St. Martin de slangen welhaast ver-
dwenen. Veestapel, > Benedenwindsche Eil.

Lit. : E. D. Cope, Contribution to the Ichthyologic
of the Lesser Antilles : Transactions American Philoso-
phical Society Philadelphia (XIV N.S., 1871, 445-483)

;

H. Mazé, Supplément au catalogue revisé des Mollusques
terrestres et fluviatiles de la Guadeloupe et 6es dépen-
dances IV St. Martin : Journal de Conchyliologie
(XXXVIII 1890, 19-34)

;
J. Boeke, Rapport betreffende

een voorloopig onderzoek naar den toestand van de
Visscherij en de Industrie van Zeeproducten in de
Kolonie Cura^ao (I 1907) ; T. Barbour, A contribution
to the Zoögeography of the West Indies, with especial
reference to Amphibians and Reptiles. Memoirs Museum
Comparative Zoölogy Havard College (XLIV 1914,
205-359)-; Metzelaar, over de visschen, in J. Boeke,
Rapport enz. (II)

; M. J. Rathbum, over de Decapoden
enz., in : J. Boeke, zie boven (II)

;
T. Barbour. A list of

Antillean Reptiles and Amphibians : Zoölogica N.Y.
(XI 1930, 61-116) ; T. Barbour, Some faunistic changes
in the Lesser Antilles : Proceedings New-England
Zoölogical Club (XI 1930, 73-84)

;
Stuart T. Danforth,

Notes on the Birds of St. Martin and St. Eustatius:
„The Auk” (XLVII, nr. 1, Jan. 1930).

VI. Economische toestand. De drie eilanden
hebben in vroeger eeuwen groote welvaart gekend

;

St. Martin was eens de meest waardevolle bezitting
van de W. I. Comp. St. Eustatius, in de 18e eeuw
„the Golden Rock”, was de stapelplaats, waar Euro-
peesche waren tegen W. Ind. producten werden
ingeruild. Het profiteerde in ruime mate van den
N. Amer. vrijheidsoorlog als tusschenstation voor den
handel der oproerige kolonies met Europa. Het begin
van het verval der Bovenw. Eilanden was de plunde-
ring van St. Eustatius door de Engelschen onder
Rodney (1781). Thans bieden ze een beeld van verval.
De suikercultuur van St. Martin en St. Eustatius
uit den slaventijd is verdwenen. In 1903—1904 werden
door het gouvernement stappen gedaan, om de katoen -

cultuur te doen herleven. Onder leiding van gezag-
hebber G. van Grol werd door particulieren de cultuur
ter hand genomen. In 1914 werd in Den Haag opgericht
de Cultuurmaatschappij der Nederlandsche Antillen,
ten doel hebbende het kweeken van katoen en andere
gewassen. Op St. Eustatius werd naast katoen ook met
sisal begonnen. In 1921—1922 zette de maatschappij
haar werkzaamheden stop wegens geldgebrek. Het
Bestuur stelt pogingen in het werk om den staat van
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verval op te heffen. Op St. Martin, Saba en St. Eusta-

tius zijn bedrijfsvereenigingen opgcricht tot bevorde-

ring van landbouw, veeteelt en visscherij. Op St.

Eustatius is onder gunstige voorwaarden reeds veel

grond aan de kleine landbouwers uitgegeven; ook op

St. Martin wordt dit zooveel mogelijk bevorderd.

Om door rasverbetering van het vee in de toekomst

een betere kwaliteit vleesch naar Cura^ao te kunnen

uitvoeren, werd in 1931 door de bedrijfsvereeniging

St. Eustatius een drietal Shorthomstieren aangekocht.

In 1932 werden door de Landbouw- en Veeteelt-

vcreeniging van St. Martin vier Milking Shorthom-

stieren aangekocht. Op Saba heeft men zich in 1933

een Jerseystier aangeschaft; dit omdat voor Saba

niet het uitgesproken vleeschtype het doel zal zijn,

maar wel de melkproductie. De gouvemementsveearts

reist geregeld naar de Bovenw. Eilanden tot het

verstrekken van adviezen.

Om den afzet der producten van de Bovcnwindsche

Eilanden te bevorderen, is op Cura^ao een handels-

agentschap opgericht.

Om de zoutindustrie op St. Martin te gerieven is

het uitvoerrecht op zout opgeheven; tevens zijn

inkomsten-, gcbruiks- en grondbelasting afgeschaft

om de drie eilanden een betere kans van slagen te

geven. Elk eiland heeft thans een radio -station. Boven

werd reeds vermeld de halfmaandelijksche stoom-

verbinding tusschen Curatjao en Bonaire en de Bovenw.

Eilanden.

VII. Bestaansmiddelen. De voornaamste zijn

landbouw en veeteelt; op St. Martin bovendien de

zoutindustrie (in 1931 werd 5 081 045 kg zout geraapt).

De handel kan van geringe beteekenis geacht

worden. Onderstaande statistiek geldt voor 1931.

Eilanden
Totale

invoer

Invoer uit

Ned.

Totale

uitvoer

St. Martin

Ned. ged.

Saba

St. Eustat.

217.388 gld.

147.649 gld.

68.728 gld.

11.717 gld.

3.202 gld.

6.401 gld.

28.883 gld.

10.560 gld.

1.461 gld.

De uitvoer van St. Martin in 1931 aan zout voor

24 417 gld. of 2 763 000 kg. De uitvoer van fijn

kantwerk van Saba naar de Ver. Staten, in 1931

voor ongeveer 10 000 gld., zal vermoedelijk sterk

verminderen, doordat nu bij invoer in de Ver. Staten

hooge invoerrechten worden geheven.

VIII. Aantal inwoners, godsdienst, taal. Per

31 Dec. 1930 had St. Martin (Ned. gedeelte) 2 335

inw., waarvan 705 Kath., de overigen meestal Metho-

disten; Saba 1 457, waarvan 763 Kath. en 618 Angli-

canen; St. Eustatius 955, waarvan 242 Kath. en

643 Methodisten. Totaal 4 747 inw., waarvan 1 710

Kath. Per 31 Dec. 1931: St. Martin 2 568, Saba 1 512,

St. Eustatius 1 004. Totaal 6 084 inw. De bevolking

spreekt Engelsch. In de scholen wordt sinds 1933

in het eerste leerjaar een aanvang gemaakt met het

onderwijs in de Ned. taal.

Over een vroegere prediking van het Katholiek

geloof op de Bovenwindsche Eilanden valt niets met

zekerheid te zeggen. Eerst tijdens het bestuur van

den apost. vic. mgr. Nieuwindt (1824—1860) werd

er een vaste pastoor aangesteld. Sinds 1868 geschiedt

de geestelijke verzorging der Kath. door Nederland-

sche Dominicanen; op elk eiland verblijft een pastoor;

op St. Martin twee nl. in het Ned. gedeelte en te

Marigot. Het bijz. ond. is in handen van Dominica-

nessen van Voorschoten, die op St. Martin ook een

ziekenhuis hebben.

IX. Bestuur. Vóór 1920 had elk eiland een gezag-

hebber. Thans bestuurt één gezaghebber de Bovenw.

Eil. Hij wordt door den gouverneur benoemd. Zijn

standplaats is Philipsburg. Hij heeft het bevel over

de gewapende macht en is voorzitter van de drie

Raden van Politie. Op elk eiland nl. bestaat een Raad

van Pol. als plaatselijk college (voorzitter en twee

leden). Op St. Eustatius en Saba treden de ontvangers

als plaatsvervangend gezaghebber op. /r. Realino.

Bovenwijde, veenpias in de prov. Overijsel,

tusschen Giethoorn en Meppel.

Bovenzinnelijk is, wat de kenkracht onzer zin-

nen te boven gaat en enkel verstandelijk kenbaar is.

Het bovenzinnelijke is voorwerp der > metaphysiek.

Bovcri, T h e o d o r, zoöloog; * 1862 teRamberg,

f 1915 te Würzburg, waar hij prof. aan de universiteit

was. B. heeft op het gebied van het onderzoek der

diercel baanbrekend werk verricht. Hij ontdekte o.a.

de centrosomen, die bij de deeling van de dierlijke

cel een belangrijke rol spelen, en bracht heel wat bewijs-

materiaal bijeen voor de opvatting, dat de chromoso-

men de stapelplaatsen van de erfelijke eigenschappen

zijn. In 1888 reeds wees hij voor het eerst op het belang

van het feit, dat het aantal chromosomen, behoudens

enkele uitzonderingen, bij de individuen van een be-

paalde soort steeds hetzelfde is („Zahlengesetz der

chromosomen”).
Zijn in 1895 gepubliceerde merogonie-onderzoekin-

gen, waarbij de invloed van de chromosomen der

spermatozoën na bevruchting van kcmlooze eifrag-

menten werd nagegaan, bleken volgens zijn laatste

posthume publicatie (1918) niet vrij vanfoutenbronnen.

Desondanks blijft zijn werk van groote beteekenis,

omdat het den weg heeft geopend voor het verdere

cytologisch onderzoek, dat het onomstootbaar bewijs

bracht van de localisatie der erffactoren in de celkern.

Waar hij in zijn in 1904 gepubliceerd werk over de

celkern tot de uitspraak komt, dat gedeelten van

homologe chromosomen kunnen uitwisselen, waardoor

een grooter aantal erfelijke combinaties tot stand

kunnen komen dan de aanwezige chromosomen laten

voorzien, legde hij de hechte basis, waarop Morgan en

zijn school eerst na 1910 de chromosoomtheorie met al

haar consequenties zouden grondvesten.

Werken: Über die Befruchtungs- und Entwick-

lungsfahigkeit kernloser Seeigeleier und die Möglichkeit

ihrer Bastardierung (1895 : Arch. f. Entwicklungs-

mechanik II, 394-443) ;
Ergebnisse über die Konstitution

der chromatischen Substanz des Zcllkerns (Jena 1904) ;

Zwei Fehlerquellen bei Merogonievcrsuchcn und die

Entwicklungsfahigkeit merogonischer und partiell-mero-

gonischer Seeigelbastarde (1918 ;
Arch. f. Entwicklungs-

mechanik, XLIV, 417-471). Dumon.
Boverius, Zacharias, Kapucijn, geschied-

schrijver en apologeet. * 1568 te Saluzzo, f 31 Maart

1638 te Genua. Schreef o.a. Annales Capucinorum

(Lyon 1632—1639), door anderen voortgezet, en in

eenige talen vertaald. Hij is niet overal critisch.

L i t. : Bibliotheca script. O.M.Cap. (Genua 1680,

478 vlg.).

Bovesse, gem. in de prov. Namen, ten N.W. van

Namen; ca. 500 inw., grootendeels Kath.; opp. 409

ha; landbouw\
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Bovianum, in de Klassieke Oudheid naam van
twee steden in Samnium, midden -Italië, ten Z.O. van
Rome: 1° B. undecimanorum, tegenw.
Boiano;

2° B. v e t u s, tegenw. Pietrabbondante bij

Agnone; belangrijke overblijfselen van antieke bouw-
werken.

Bovidae, •> Runderen.

Bovijjny, gem. in den N.O. hoek van de prov.
Luxemburg; opp. 4 252 ha; ruim 1 500 inw.

;
landbouw,

boschontginning; houtzagerij; steengroeven. Kasteel
van Cierreux.

Bovillae (a n t. g e o g r.), stadje in Latium
aan de Via Appia, 15 km van Rome, bekend door de
ontmoeting van > Clodius en Milo.
Bovinue, > Runderen.
Bovinium, Lat. naam voor Oss.
Bovino, stad in de prov. Foggia in Italië op 41° 15'

N., 15° 10' O., 647 m boven zee; ong. 6 500 inw. Bis-
schopszetel. Spoorwegknooppunt op een uitlooper van
de Apennijnen.

Bovinus (= tot het rund behoorend), > Tuber-
kelbacil (Typus bovinus).

Bovio, Giovanni, Italiaansch jurist en
politicus van anticlericale overtuiging; * 7 Febr. 1837
te Trani, f 15 April 1903 te Napels. Professor aan de
universiteit van Napels en afgevaardigde sedert 1876.
Werken: Corso di scienza del diritto (1877)

;

Saggio critico del diritto penale (1877, 51902) ; Sommario
della storia del diritto in Italia (1884) ;

Filosofia del
diritto (1885, 41894).

Bovist noemt men meestal alle buikzwammen of
stuifzwammen van de familie der Lycopcrda-
c e e ë n, ofschoon die naam het eerst aan het geslacht
Bovista toekomt. Van dit geslacht zijn een 60-tal
soorten bekend. Zij zijn kogelrond, ongesteeld of zeer
kort gesteeld; de gleba (Lat., = kluit, klompje) of

vruchtbare massa binnen de peridia (omhulsels),
waarin de sporen gevormd worden, vult het geheel.
De honigraatbovist, Bovista favosa (favus
= honigraat), wordt zoo genoemd naar het uiterlijk,

en heeft olijfkleurige tot zwarte sporen
;
de kurk-

bovist, Bovista suberosa, heeft een kurkachtig
omhulsel, in jongen toestand wit en stevig, later bruin
en los, groeit onder kreupelhout (6 tot 8 cm); de
kleine b., Bovista pusilla (2 cm), komt in naald-
bosschen voor en de geneeskrachtige b.,

Bovista officinarum, zwak netvormig geteekend en
met lichtbruine sporen, werd vroegergebruikt als bloed-
stelpend middel. Deze soorten zijn vergiftig, terwijl

de zwart wordende b., Bovista (Sackea)
nigrescens, en de loodkleurige b., Bovista
(Sackea) plumbca, eetbaar zijn in jongen toestand. De
eerste komt veel voor in weilanden en is 1 tot 4 cm
groot, de andere is ongeveer 2 cm en evenals de vorige
in jeugdige stadia wit, later loodkleurig met zwart-
bruine sporen. Andere b. zijn > Aardappelbovist en
Lycoperdonsoorten. Bonman.
Bovo d’Antona, > Bueve de Haumtone.
Bovotuberculine

, > Tuberculine.
Bovovaccin (von Behring), > Tuberculine.
Bovvdichia behoort tot de familie der p e u 1-

gew assen (Leguminosae), en heeft in Zuid-
Amerika een zeer veel voorkomenden en nuttigen
vertegenwoordiger in B. virgilioides. Deze soort levert
zwaar, duurzaam hout, terwijl de bast, welke rijk is

aan looistoffen, ook als geneesmiddel tegen jicht en
rheumatiek wordt aangewend. Bonman.

Bovvdler, Thomas, Engelsch geneesheer,
schrijver, philanthroop, die met zuiver paedagogisch
inzicht een uitgave van Shakespeare bewerkte voor de
jeugd, maar wiens bedoelingen door sommigen zóózeer
belachelijk werden gemaakt, dat zijn naam en het
daarvan afgeleide werkwoord (to bowdlerize) tegen-
woordig gelden als synoniem met : uit overdreven
kieschheid onteeren van kunstwerken. * 1764, f 1825
te Swansea. Pompen.
Bowen, havenstad in Queensland (Australië);

ong. 1 700 inw.; de haven is goed; uitvoer vooral van
steenkool en tin der omgeving; betere verbindingen
met het binnenland in de laatste jaren brengen de
stad tot grooter bloei.

Bouen, Marjorie, > Long, Gabrielle
Margaret.

Bower, Archibald, Schotsch afvallig
Jezuïet, schrijver van een „Geschiedenis der Pausen”

;

* 1686, f 1766. Werd Jezuïet te Rome in 1706; viel af
in 1726, bedroog later zijn Orde en andere vrienden,
en begon een „Geschiedenis der Pausen”, waarvan 7
dln. verschenen 1747— ’66. Spoedig bemerkte een
Anglicaansch geestelijke, dat hij op groote schaal
plagiaat op Tillemont had gepleegd en zijn

werk verder waardeloos was. Een heftige pennestrijd,
de zgn. Bower-controversy, was het gevolg. Pompen.
Bowiea, een geslacht der lelieachtigen

(Liliaceae), heeft één vertegenwoordiger, B. volubilis.
Uit een grooten bol ontspringt een dunne, veel ver-
takte, windende stengel, waarvan de blaadjes vroeg
afvallen en de bloempjes onbeduidend zijn. Wegens
het vreemde aanzien dezer plant wordt zij in kassen
wel aangetroffen. Bonman.
Bowl, Eng. kom; diepe schaal, waarin men

geurige dranken, gewoonlijk alcoholische dranken met
vruchten en kruiden, opdient. Ook deze drank zelf

heeft dien naam.
Bowlen, de moeilijkste actie in het cricketspel nl.

de aanval. B. is het wegslingeren van een bal na een
aanloop met gestrekten arm naar het wicket, waar-
voor zich de batsman bevindt, met als doel het wicket
van dien batsman uiteen te gooien of hem te dwingen
zulk een slag te doen, dat hij op een andere wijze „uit”
raakt, of minstens het hem onmogelijk gemaakt wordt
runs te produceeren. Het bowlen kan op twee wijzen
geschieden en wel met gestrekten arm boven den schou-
der, dus langs het hoofd, dit heet „overhands” b.

;
of

met den arm onder den schouder en langs het been d.i.

„onderhands” b.

Er zijn zeer veel soorten van bowlen: fastbowl of
wel hard, slowbowl of wel zacht, en mediumbowl, een
tusschenvorm. Veel verschil in uitwerking heeft de
geworpen bal ook naar gelang hij met effect (break)
aan den off-kant (off-break), dan wel aan de leg-zijde

(leg-break) gebowld wordt. Ook kennen we nog spin-
bowlen, googly-bowlen, leg-theorie-bowlen en body-
line-bowlen. Olsthoorn.
Bowler, in het cricketspel de werper van den bal.
Bowles, William Lisle, Anglicaansch

geestelijke, bekend in de Engelsche letterkunde door
zijn 14 sonnetten uitg. in 1789 (de eerste sonnetten
van de Romantiek) en door zijn uitgave van en strenge
critiek op Pope, die een lange controverse hebben
uitgelokt^ met Byron en Campbell. * 1762, f 1850.
Bow ling-creasc , een op het cricketveld voor-

komende streep, lang 2,64 m, die in één lijn met de
paaltjes, welke het wicket vormen, is getrokken en
waartusschen de paaltjes zich in den grond bevinden.
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Bowman , W i 1 1 i a m, Engelsch geneesheer,

groot anatoom en oogheelkundige. * 1816, f 1892.

Een bepaalde laag van het hoornvlies (Lamina elastica

ant.) en de omhulling der vaatkluwens in de nier

(Bowman ’sche kapsel) zijn naar hem genoemd. B. was

algemeen bemind en zeer geëerd.

Bowring, sir John, Engelsch schrijver en

talenkenner. * 1792, f 1872. Redacteur van de West-

minster Review sedert 1824. Lid van het Lagerhuis

1835— ’37 en 1841— ’49; geridderd in 1854; talrijke

eere-doctoraten. Reisde in alle landen van Europa

en in Azië, en gaf Eng. vertalingen van allerlei volks-

liederen. Het schijnt, dat hij 100 talen kon spreken,

en 200 kon schrijven.

Werken: o.a. Batavian Anthology (1824) ;
Sketch

of the Language and Literature of Holland (1829)

;

Jeremy Bentham’s Life and Works (1843) ;
Autobio-

graphical Recollections (1877). Pompen.

Box (Eng.) beteekent doos, koffer, hokje, afdeeling,

loge; in het algemeen: kleine afgezonderde ruimte.

Een kinderbox of looprek bestaat uit een

meestal opvouwbaar hekwerk van ca. 50 cm hoogte,

dat een oppervlakte van la^^min het vierkant om-

sluit. In deze ruimte kan het kind zich vrij en veilig

bewegen: het heeft voldoende gelegenheid om zijn

bewegingsdrang uit te vieren cn daardoor zijn lichame-

lijke ontwikkeling te bevorderen, terwijl het tevens

beschermd wordt tegen de gevaren, die van een te

groote bewegingsvrijheid het gevolg zijn.

Een systematische indeeling in kleine ruimten of

kamertjes (box-systeem) wordt als isoleermethode

toegepast in kinderziekenhuizen ter

beperking van het besmettingsgevaar. De patiënt, die

lijdende is aan een infectieziekte of ter quarantaine

wordt geïsoleerd, bevindt zich in een kamertje, dat een

verplegingseenheid vormt. Om voldoende toezicht te

verzekeren, bestaan de wanden voor een groot gedeelte

uit glas. In elke box bevinden zich de noodzakelijke

verplegingsartikelen, een wasch- en desinfectie-

gelegenheid, afvoer voor faecaliën enz. Men onder-

scheidt: gesloten box (type Pasteur), welke een geheel

afgesloten vertrek vormt, en de open box (type

Hutinel), waarbij het plafond ontbreekt. Deze laatste

vormt den overgang tot het minder kostbare systeem,

waarbij al of niet verplaatsbare glasschermen de

afscheiding tusschen de bedden vormen. Bij elk

systeem is een geroutineerde en van haar verantwoor-

ding bewuste verpleging hoofdzaak. Koenen.

Boxen vindt men verder in paardenstallen en

garages. Een paardenbox is een afgeschut

gedeelte van minstens 3,10 m in het vierkant, waarin

het paard zich vrij bewegen kan. In een garage
zijn het kleine, afzonderlijke ruimten, waarin een auto

gestald kan worden; de box kan met een rolluik of

met deuren worden afgesloten.

Postboxen in een postkantoor zijn hokjes

of bussen voor particulieren, die daar geregeld hun

poststukken laten halen.

Boxcalf, overledersoort, bereid van kalfsvellen.

Wordt na den oorlog, zoowel in zwart als gekleurd, in

groote hoeveelheden voor het betere schoenwerk

gebruikt.

Boxersopstand, > Boksersopstand.

Boxmeer, > Boksmeer.

Boxtel, > Bokstel.

Boxum, dorpje van 375 inw. in de Friesche

gem. Menaldumadeel; aan de spoorlijn Leeuwarden

—

Stavoren.

Boyange (H. Paulus), missie der Paters van

Scheut in Belg. Kongo, apost. vicariaat Nieuw-

Antwerpen. Gesticht 1911. Volksstam Boedja. Gedoop-

ten (1932): 12 174. Gasthuis bediend door de Zrs.

Kanunnikessen van den H. Augustinus. Normaal- en

vakschool der Paters van Scheut.

Boyce, W i 1 1 i a m, Engelsch componist en

organist; * 1710 te Londen, f 1779 aldaar. Was compo-

nist van de Kon. Vocaal-kapel (King’s Chapel),

had in 1737 de leiding van de gecombineerde muziek-

feesten van Gloucester, Worcester en Hereford (de

zgn. Tliree Choirs) en volgde in 1755 zijn leermeester

Greene op als componist van de Kon. Instrumentaal

-

kapel (King’s Band). Bij zijn benoeming in 1758 als

organist aan King’s Chapel gaf hij zijn posten als

organist aan de Michaelis- en Allhallows-kerk op en

trok zich terug te Kensington, om zich geheel te wijden

aan de uitgave van de verzameling: „Cathedral Music”

(3 dln. 1760—1778), welk werk door Greene was voor-

bereid. Intusschen had zich een gehoorlijden zóódanig

verergerd, dat dit in volslagen doofheid overging.

Werken: uitgave van „Lyra Britannica” (een

verzameling liederen, duetten, cantates, enz. van be-

roemde Eng. componisten (1754
—

’55). Verder een

maskerspel Peleus en Thetis ;
een serenata Salomon

(1743) ;
muziek voor meerdere drama’s : o.a. The Chaplet,

Shakespeare’s Tempest; een oratorium, symphonieën,

enz. Hij was ook medewerker aan Hawkins muziek-

geschiedenis. Piscaer

.

Boycot heeft in de omgangstaal de beteekenis van

planmatig handelen en streven om op anderen

indirccten dwang uit te oefenen. Het woord b. heeft

zijn inhoud gekregen door de agitatie der Landliga

in Ierland in 1880. Kapitein Boycott was beheerder

der goederen van graaf Ernè in een streek, die destijds

het middelpunt was van een actie van landpachters

tegen de pachtheeren. Aan de bepalingen der liga,

inzake het niet-betalen van pachtsommen, wenschte

B. zich niet te onderwerpen en hij bleef ook beslist

weigeren zich aan te sluiten. Door dezen tegenstand

verbitterd, sloot zijn omgeving hem stelselmatig

uit van alle publiek verkeer, en niemand wilde met

hem handel drijven, voor hem arbeid verrichten of

omgang met hem hebben. Onder bescherming van

politie en militairen moest B. vreemde werkkrachten

in dienst nemen, doch hield dit niet lang vol en verliet

zijn post als beheerder. De methode, w'aarmede dit

resultaat was bereikt, ontving den naam van haar

slachtoffer.

Het begrip b. is nadien verruimd tot een economisch

strijdmiddel, om anderen op indirecte wijze te dwingen

iets te doen of na te laten.

Zoo ontstond in Nederland en elders, tijdens de

gewelddadige onderwerping der Zuid-Afrikaansche

boerenrepublieken door Engeland, een sterke boycot-

beweging tegen het koopen van Engelsche goederen.

Deze b. was voornamelijk een protest tegen het bijeen-

brengen van vrouwen en kinderen der strijdende boeren

in concentratiekampen. Voorts werd kort na den

Wereldoorlog door de socialistische beweging een b.

tegen Hongarije afgekondigd, om de regeering van dit

land te dwingen, haar scherp optreden tegen de bolsje-

wistische elementen te staken. Een recent voorbeeld

is de eveneens socialistische b. van Duitsche goederen,

gericht tegen de Jodenvervolging door het nationaal-

socialistische bewind in Duitschland. Naast deze

voorbeelden van ruimere politieke strekking zijn

er ook van beperkten aard. Ook elke werkstaking gaat
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vergezeld van een b. tegen de ondememing(en), in het
conflict betrokken.
Onder het begrip b. valt het streven om te beletten,

dat andere arbeiders het neergelegde werk opnemen.
Zoo ook de samenspanning van arbeiders tegen een of
enkelen hunner, die ongeorganiseerd blijven, of van
industrieelen of handelaren, die onwillige concurrenten
met indirecte machtsmiddelen dwingen zich aan de
regelen der bedrijfsgemeenschap te houden.
Het woord b. vertolkt dus een complex van hande-

lingen en strevingen van ruimere of meer beperkte
strekking, die beoogen, door aanwending van econo-
mische macht, indirect door afzondering of uitsluiting
te dwingen iets te doen of na te laten. > Lock-out.

Kuiper.
Boyd, E r n e s t, Amer. journalist en letter-

kundige; van Prot. Iersche afkomst. * 1887 te
Dublin; redacteur van Irish Times, 1910; in Engelsch
consulairen dienst in verschillende landen, 1913

;

nam zijn ontslag in 1920 en woont sedert dien in

New York.
Werken: Contemporary Drama of Ireland (1917)

;

Appreciations and Depreciations (1917) ; lreland’s
Literary Renaissance (1923) ; Studies in Ten Literatures
(1925) ; II. L. Menckcn (1925) ; Studies in Nine Litera-
tures (1928).

Boyen, kleine vesting in Oost-Pruisen tusschen
het Löwentin-meer en het Groote Mauer-meer, waar-
door het een der hoofdwegen afsloot en een groote rol
speelde in den slag bij Tannenberg.

Boykinia, een plantengeslacht van de familie
der steenbreekachtigen (Saxifragaceae), komt met een
8-tal soorten in Japan en N. Amerika voor. B. acom-
t i f o 1 i a, ong. 60 cm hoog, met handvorm ig gelobde
bladeren en witte bloemen in een samengestelden tros,

komt uit N. Amerika en is in onze streken winterhard.

Boyl, dorp van ruim 1 000 inw. in de Friesche
gem. Weststellingwerf.

Boylc, 1° Robert, Engelsch natuurkundige,
theoloog en wijsgeer; * 25 Jan. 1627 te Lismore in Ier-

land, f 30 Dec. 1691 te Londen. B. was een zoon van
graaf Richard van Cork. Hij leefde als ambteloos burger
op zijn goederen, hield zich echter veel met de natuur-
kunde bezig. Hij ontdekte (1661) de naar hem genoemde
wet, welke zegt, dat voor een bepaalde hoeveelheid gas
het product van spanning en volume constant is, als
de temperatuur niet verandert. Onafhankelijk van
hem is deze wet gevonden door Mariotte (1676),
waarom de wet dikwijls ook de wet van Boyle-Mariotte
genoemd wordt. Verder vond Boyle de gewichts-
toename van metalen door oxydatie.
U i t g. van Boyle’s werken door Thomas Birch

(
2
1772). jm van Santen.
De nauwkeurige onderzoekingen van B. in natuur-

en scheikunde vormen den grondslag van Newton ’s

ontdekkingen, en evenals deze tracht hij steeds de
harmonie aan te toonen van zijn wetenschappelijke
resultaten en zijn godsdienstige overtuigingen.
Voor de Wet van Boyle, ->• Boyle - Gay-Lussac

(Wet van).

2° R o g e r
,

Engelsch militair en schrijver, op
Ierschen bodem van Engelsche adellijke ouders gebo-
ren in 1621, f 1679; handlanger van Cromwell in het
onderdrukken der Katholieken in Ierland, waarom
hij begiftigd werd met rijke goederen en verheven tot
graaf van Orrery in 1660. Schreef o.a. in 6 folianten
een langdradigen, verwarden roman Parthenissa, in
navolging van Mme. de Scudéry (1655—’56— ’69) en

eenige tooneelspelen, die alleen nog vernoemd worden,
omdat zij tot de allereerste stukken in „heroic couplets”
behooren. Pompen .

3° W i 1 1 i a m, Iersch tooneelschrijver, niet-
Katholiek. * 1853, f 1923. Schreef voor het Abbey
Theatre, vooral The Building Fund, en verder bittere
satiren op de Iersche politiek.

Drama’s: The Building Fund (1905); The Elo-
quent Dempsey (1906) ; Mincral Workers (1906) ; Family
Failings (1912).

Boyle - Gay-Lussac, Wet van. De wet
van > Boyle gold voor constante temperatuur en
constante hoeveelheid gas, terwijl P en V variabel
waren. Houdt men nu echter den druk P constant en
verhoogt men de temperatuur, dan zet het gas uit.
Drukt men de volumevergrooting per graad in breuk-
deelen (a) van liet volume bij 0° C (V0 ) uit, dan zegt
de wet van Gay-Lussac, dat de grootheid a voor een
groot temperatuurgebied nagenoeg constant is, d.w.z.
de uitzetting per graad is constant. Is t de tempera-
tuur in °C, dan is deze wet aldus te formuleeren:
Vt = V0 (1 -j- at), waarin Vt het volume bij t°C is.

Dezelfde wet, niet naar een bepaald persoon genoemd,
geldt, als men het volume constant houdt en P met t

verandert: Pt = P0 (1 -f at). Nu blijkt experimenteel,
dat a en a

2 gelijk zijn, en voor alle gassen nagenoeg
dezelfde waarde hebben. De genoemde wetten zijn

nu samen te vatten tot de Wet van Boyle-Gay-
Lussac, welke zegt, dat het product van druk en
volume, gedeeld door de absolute temperatuur, voor
alle gassen constant is:

Hierin is T, de temperatuur volgens de absolute-
of Kelvinschaal, in de plaats gekomen van t, de
temperatuur volgens de Celsius-schaal en gelijk aan
273 -f t. Neemt men bovendien nog als constante
hoeveelheid voor elk gas een grammol, dan is deze
constante R voor alle gassen hetzelfde en wordt
genoemd de moleculaire gasconstante. J.v. Santen.
Boylesye, René (eig. Tardiveaux), Fransch

romanschrijver. Schilderde de bekrompenheid van het
provinciestadje en de sombere zieletoestanden van
onbewuste menschen. Lid van de Académie fran^aise.
* 14 April 1867 te La Hay-Descartes (Indre-et-Loire),

f 15 Jan. 1926 te Parijs.

Werken: Les bains de Bade, Le médecin des dames
de Néans (1896) ; Sainte-Marie-des-Fleurs (1897) ; Le
parfum des lies Borromées (1898) ;

Mlle. Cloque (1899)

;

La becquée (1901) ; La le$on d’amour dans un pare (1902);
L’enfant a la balustrade (1903) ;

Le bel avenir (1905)

;

Le bonheur k cinq sous
;
Mon amour (1908) ;

Le meilleur
ami; La poudre aux yeux (1909) ;

La marchande de petits
pains pour les canards (1910) ; La jeune fille bien élevée,
Madeleine, jeune femme (1912) ;

Tu n’cs plus rien (1917)

;

Alcindor ou Suite a la le$on d’amour dans un pare,
Nymphes dansant avec des satyres (1920) ;

Elise (1921)

;

Les nouvelles le^ons d’amour dans un pare (1924).

Boyne Biver, rivier in Ierland, 63° 31' N.,
6° 54' W., in de Iersche Zee uitmondend, bij Drogheda.
Hier versloeg koning Willem III van Engeland den
Engelschen Stuart, koning Jacobus II, op 10 Juli 1690,
waarop deze naar Frankrijk moest vluchten.

Boys, Charles Yernon, Engelsch natuur-
kundige; * 15 Maart 1855 te Wing (Eng.). Van hem
zijn verschillende vernuftige uitvindingen afkomstig,
zooals een integratiemachine, zakelectrometer, het
maken van kwartsdraden, radiomicrometer, gravitatie-
apparaat, gascalorimeter en regenboogschaal.
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Dr. A. Kuyper onderneemt een groote reis (Plechtig uitgeleide van Heemskerk, Talma, Idenburg).

J. Braakensiek in de Amsterdammer, 12/7*08.

Komt U toch heel gauw terug!

De ,reconstrutie” nietwaar 1

Boz, het pseudoniem, waaronder Charles
D i c k e n s zijn eerste schetsen uitgaf in 1834

—
’36.

Boz was het troetelnaampje, dat Dickens gaf aan zijn

jongste broertje Augustus, die toen nog geen tien jaar

oud was (* 1827, f 1868 in Chicago). Hij hield van dien

naam, omdat hij toen dweepte met Goldsmith’s Vicar

of Wakefield, wiens zoontje Moses heet; en de Engel-

sche afkorting van Moses is Boz. Pompen.

Bozen (Ital.: Bolzano), 1° 1 1 a 1. prov. in

Zuid-Tirol, 7 333 km2
;
ong. 261 000 inw. (ca. 37 per

km2
), waarvan ca. 75% Duitsch. Het gebied van de

Etsch (Adige).
2° H o o f d s t a d der prov. Bozen (46° 31' N.,

11° 22' O.); 265 m boven zee, ca. 40 700 inw. (meest

Duitschers). Luchtkuuroord. Middelpunt van wegen,

toeristencentrum. Handel in wijn, ooft, groenten.

Vele autobussen en bergbanen naar de omliggende

toeristenplaatsen. Heere.

Bozon, N i c h o 1 a s, Minderbroeder en Anglo-

Normandisch dichter, omstr. 1300. Van zijn leven is

niets bekend.
Werken: o.a. Contes moralisés, Plainte d’amour,

Heiligenlevens, enz. — L i t. : Paul Meyer, Les Contes

moralisés de N.B. (1889) ;
J. Vising, La Plainte d’amour

(1905—*07). Verdere lit. bij U. Chevalier.

Bozum, dorp van ruim 600 inw. in de Friesche

gem. Baarderadeel, aan de spoorlijn Leeuwarden—
Stavoren.

Br (chemie), symbool voor het chemisch element

bromium (broom).

Bra, 1° een gem. in den Z.O. hoek van de prov.

Luik; opp. ruim 3 000 ha, ongeveer 900 inw.; Lienne

rivier, landbouw; kasteel van B., bezienswaardige

kerk.
2° Een stad in de Ital. prov. Cuneo (44° 40' N.,

7° 50' O.), 280 m boven zee; ca. 17 000 inw. Heuvel-

land van Monferrat. Spoorwegknooppunt; zijde,

wijn; hennep- en leerindustrie.

Falderalderiere fa fa falderaldera 1

Braak ligt grond, welke eenigen tijd niet wordt

bebouwd. Doel: onkruidbestrijding en herstel van de

vruchtbaarheid. Bij gebrek aan stal- en kunstmest

werd het vroeger algemeen toegepast; thans zelden.

Braak (N e d. Recht) is bij sommige misdrij-

ven een strafverzwarende omstandigheid. Een misdrijf

is gepleegd door middel van braak, indien de dader

zich den toegang tot de gesloten plaats, waar het voor-

werp van het misdrijf zich bevindt, door dit middel

heeft verschaft, zoo bijv. bij huisvredebreuk (art. 138

en het daarmede samenhangende misdrijf omschreven

in art. 139), bij verijdeling van een beslag of een gerech-

telijke bewaargeving (art. 198 en het daarmede samen-

hangende misdrijf van art. 199), bij de vernietiging,

beschadiging en onbruikbaarmaking of wegneming van

bewijsstukken of openbare bescheiden (art. 200),

bij onttrekking van poststukken aan hun bestemming

(art. 201), waarbij de art. 198, 199, 200 en 201 dienen

te worden gezien in verband met art. 202. Voor de

practijk van groot belang is braak als strafverzwarende

omstandigheid in art. 311 ten derde: diefstal met

braak. Weitjens.

In het Belgisch Recht is braak een ver-

zwarende omstandigheid van diefstal. Het bestaat

in het openbreken, stukbreken, beschadigen, sloopen

of wegnemen van elke soort van inwendige of uit-

wendige sluiting van eenig huis, gebouw, bouwwerk

of van zijn aanhoorigheden, van een schip, van een

spoorwagon of van een voertuig; eveneens in het open-

breken van gesloten kasten of meubels, bestemd om
te blijven staan en de daarin bevatte voorwerpen te

beveiligen; het wegnemen van dergelijke meubelen

wordt met braak gelijkgesteld.

Om als verzwarende omstandigheid te worden aan-

gerekend, moet de b. tot het plegen van den diefstal

gediend hebben (vgl. art. 471, 484, 485 van het SWB.).
Collin .

Braak, M e n n o ter, letterkundige; * 26 Jan.
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1902 te Eibergen. Oprichter en eerste leider van de
Nederlandsche filmliga, promoveerde op een proef-

schrift over keizer Otto III, werkte sedert de oprichting

(1924) mee aan De Vrije Bladen, vooral als criticus,

stichtte het maandblad Forum (1931), schreef eenige

romans, doch verwierf vooral bekendheid door zijn

scherp intellectualistische ontledingen van algemeene
begrippen als godsdienst, rechtvaardigheid, schoon-
heid, liefde, wier oorsprong hij gaarne herleidt tot

beschamende factoren. Zijn proza is knap, doch steriel.

Werk: Kaiser Otto III, Ideal und Praxis im frühen
Mittelalter (acad. proefschrift, 1928) ;

Cinema militansB ;
Het carnaval der Burgers (1930) ;

Afscheid van
leesland (1931) ;

Man tegen man (1931) ; Hampton
Court (1931) ;

Démasqué der Schoonheid (1932) ;
dr. Du-

may verliest (1933). — L i t. : Anthonie Donker, Ter
Zake ; A. v. Duinkerken, Katholiek Verzet.

Asselbergs.

Braakensiek, 1° Hendrik, Ned. schilder

en houtgraveur; * 17 Maart 1891 te Amsterdam.
Bezoekt de Quellinusschool aldaar en leert bij Hobbe
Smith. Werkt te Antwerpen en bezoekt aldaar de
academie. Onderwerpen: naakt, kermistafereelen,

portretten.

2° J o h a n, Ned. teekenaar en illustrator;
* 24 Mei 1858 te Amsterdam. Zijn vader was carto-

graaf. Aanvankelijk teekent hij modellen voor een
modezaak, volgt onderwijl de lessen van Tetar van
Elven. Nadat de redacteur van het Alg. Handelsblad
Martin Kalf hem ontdekt had, studeerde hij van
1875—1880 op de teekenacademie. Illustraties voor
het Geïllustreerd Politienieuws en van 1887—1931
voor de Groene Amsterdammer. Teekende caricaturen.

Boekverluchting. (Zie plaat kol. 89-90.)

L i t. : Plasschaert, Korte Gesch. der Holl. Schilder-
kunst

(

21923, 119 vlg.). Knipping.

Braakliggend kapitaal is in bedrijfsecono-

mischen zin het in de onderneming als zoodanig tijde-

lijk overtollige kapitaal. In normale gevallen komt
b. k. voor bij die onderneming, welke haar bedrijfs-

kapitaal gedurende een gedeelte van de jaarperiode
slechts kan benutten, alhoewel de aard der kapitalisa-

tie het constante bezit ervan vereischt. Voornamelijk
bij seizoenbedrijven doet zich dit verschijnsel voor.
Ten einde het > kapitaaloptimum te bereiken, ont-
stond het streven b.k., in plaats van in bankdeposito’s
e.d. te beleggen, aan te wenden tot vergrooting van het
> afnemerskrediet of > leverancierskrediet. In abnor-
male gevallen krijgt b.k. een meer permanent karakter

:

het gevolg is dan inkrimping van kapitaal, hetwelk
bij de N.V. geschiedt door terugbetaling op aandeelen
of door intrekking van een gedeelte van het kapitaal.
L i t. : N. J. Polak, Eenige grondslagen voor de

financiering der onderneming
;
M. v. Overeem, Het

financiewezen der onderneming
;

Dr. C. Huysman,
Leerboek der bedrijfshuishoudkunde. v. Ketel.

Braakman (of Brak m a n), inham van de
W. Schelde, waardoor Z. Vlaanderen verdeeld wordt
in een W. en een O. deel. Vooral door den vloed van
1377 kreeg de Braakman groote uitgebreidheid. In de
14e eeuw kon men van Gent via de Braakman de
W. Schelde bereiken. Een groot deel van de B. is

later dichtgeslibd en ingepolderd. Voor de afwatering
is de B. van geen beteekenis meer, sedert afwaterings-
kanalen werden gegraven.

Lit.

:

Beekman, Nederland als polderland
(

31932).

v. d. Broek.

Braakmiddelen zijn middelen, die gebruikt
kunnen worden om braken op te wekken, wat noodig

kan zijn, wanneer door ingeslikt vergift gevaar voor
vergiftiging bestaat. De eenvoudigste manier is het
prikkelen der keel met een vinger, een veer of een met
een doek omwonden lepel; zoo dit niet helpt, kan men
lauwwarm water met zout aanwenden, een oplossing
van kopersulfaat (1%), poeder van braakwortel
(2 maal 1 g), braakwijnsteen (opl. van 20—30 mg)
of inspuiting van 10 mg apomorphine-hydrochloride
in 1 cm3 water. Na vergiftiging met sterke zuren of
loogsoorten mag geen braken opgewekt worden I

Bij sterke zuren geve men kalkwater of magnesium-
oxyde met water, bij loogsoorten verdunde zuren
(bijv. citroensap, limonade, azijn met water). Hillen.

Braaknotenboom, Stry chnosnux
v o m i c a, behoort tot de familie Loganiaceae, en
komt veel voor in Zuid -Azië, vooral in den Indischen
archipel. Het is een kleine boom, waarvan de zaden
onder den naam Braaknoten of kraaienoogen in den
handel komen, speciaal voor de apotheken. Deze
zaden bevatten, evenals het vruchtvleesch, het bittere
strychnine, dat zoo vergiftig is, dat een kleine hoeveel-
heid stuipen en den dood veroorzaakt, doch als genees-
middel, in zeer kleine hoeveelheden, tegen krampen
en malaria dienst doet. De bast werd vroeger als on-
echte Angostura-bast in den handel gebracht.

Bonman.
Braakpoeder, volksnaam voor > bruispoeder.
Braakrussula, > Russula.

Braakwortel, volksnaam voor > ipecacuanha-
wortel.

Braakw ijn is een oplossing van kaliumstibyl-
tartraat in medicinalen wijn.

Lit.: Ned. Pharm. Ed. V.

Braakwijnsteen, kalium antimonyltartraat,
tartarus emeticus, COOK(CHOH)2COOSbOV2H20,
kleurlooze kristallijnenverbinding, door Meinsicht in

1631 ontdekt. B. is oplosbaar in water
; het is giftig

en bezit een zeer zoeten metaalsmaak. Wordt ge-
bruikt als braakmiddel en als inspuiting bij ver-
schillende tropische ziekten. Komt dikwijls voor in

zgn. middelen tegen drankmisbruik en werd vroeger
ook als bijts in de ververij toegepast.

M. JartsenIHillen.
Braam, soorten van het geslacht Rubus, waarvan

bij het plukken der vrucht de bloembodem in de
vrucht blijft zitten. In Europa groeien veel wilde
bramen; de in Amerika zoo verspreide cultuur is hier
echter zeldzaam.

Braamberg , heuvel in Twente, prov. Overijsel,

dicht bij de Duitsche grens, ten N. van Ootmarsum;
76 m -f N.A.P. Braamberg is een deel der Twentsche
eindmoreenenwal.

Braambes, > Braam.

Braambosch, brandend, > Brandend
doornbosch.

Braamslufpcr
, Sylvia curruca, ook mole-

naartje enklappermannetje genoemd
naar den zang, behoorend tot de Grasmusschengroep.
Even eenvoudig als de zang is ook zijn veerenpakje.
Rug is muisvaal, de kop iets donkerder, onderzijde wit,
op de borst een rozig waas, vleugels en staart bruin-
grijs. Lengte 14 cm. De b. komt in April en blijft tot
October; leeft van allerlei insecten en bessen. Het ijle,

fijne nestje zit gewoonlijk één tot twee meter boven
den grond in struikjes, hagen en lage boomen, gewoon-
lijk in de nabijheid der woningen. Bernink.
Braamspunt, vlakke landpunt aan de Suri-
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naamsche kust, ten O. van den gemeenschappelijken

mond van de Suriname en de Commewijne.

Braamstruik, > Braam.

Braavalla, stad in Zweden (bij Bravik, Oost-

Götaland), waar omstr. 740 een beroemde slag plaats

had tusschen Zweden en Denen.

Braban^onnc, Belgisch nationaal lied, ont-

staan naar aanleiding der gebeurtenissen van 1830.

Woorden van den Franschen tooneelspeler Hippo-

lyte L. A. Dechet, gezegd Jenneval (*1801 te Lyon,

gesneuveld Oct. 1830 bij Lier); muziek van Franco is

van Campenhout (Brussel 1779—1848). De eerste

tekst, in den Muntschouwburg op 12 September

door Lafeuillade gezongen, was een opwekking tot

den koning om de Belgische eischen in te willigen

;

de tweede (Qui 1’aurait cru? de Tarbitraire...) ont-

stond tijdens de Septemberdagen en werd een uiting

van verzet en opstand. Zoowel muziek als tekst

werden later vaak gewijzigd. Thans geldt officieele

Franschc tekst die van Charles Rogier (1860): Après

des siècles d’esclavage....

L i t . : Académie royale Belg., Bulletin Beaux Arts

(1922). A. Boon.

Brabant (provincie), centrale prov. van

België; begrensd door 6 provinciën: ten N. door Ant-

werpen, ten O. door Limburg en Luik, ten Z. door

Namen en Henegouwen, ten W. door O. Vlaanderen.

Zij heeft een opp. van 3 283 km2 (4e grootste prov.):

ca. 50 km van N. naar Z. en ca. 75 km van O. naar W.
Getal inw.: 1 716 479 (in 1933), d.i. gemiddeld 522

per km2 (meest bevolkte prov.).

Ligging. Door zijn ligging in het midden van België

is B. van de zee en het buitenland afgesloten. Het

beschikt nochtans over een uitgebreid net van kanalen

en spoorwegen, waardoor het in betrekking staat met

dc belangrijkste industrieele centra van het binnen-

land en een uitwreg heeft naar het buitenland en de zee.

Opbouw. Doordat B. een overgangsgebied is

tusschen laag- en hoog-België, is zijn aardkunde heel

wat meer ingewikkeld dan die van veel andere streken.

Om die reden en ook omdat in den ondergrond van B.

alle tijdvakken vertegenwoordigd zijn (zelfs de Erup-

tieve gesteenten en het Palaeozoïcum, of Primair

tijdvak, met de Silurische en Cambrische formaties),

is het bestudeeren van die aardkunde zeer belangrijk.

Eruptieve gesteenten zijn een merkwaardig geolo-

gisch verschijnsel, dat wij in België zelden aantreffen,

nl. in het Z. van B. (Quenast: porfier en Nijvel: euriet).

De Cambro-Silurische formatie ligt aan de oppervlakte

in de streken van den bovenloop van Zenne, Dijle en

Groote Gete; elders vormt zij den diepen ondergrond

en loopt in afhellcndc richting van het Z. naar het N.

Verscheidene formaties, zoowel uit het Palaeozoïcum

als uit het Mesozoïcum ontbreken hier (o.a. het De-

voon, het Carboon, de Jura), zoodat de Cambro-

Silurische formatie op sommige plaatsen onmiddellijk

met Krijtlagen, op andere plaatsen met Tertiaire

lagen bedekt is. Het Neozoïcum is voor heel de prov.

van zeer groot belang. Gedurende dit tijdvak over-

stroomde de zee herhaalde malen het huidige B. en

zette soms aanzienlijke lagen zand, klei, mergel en

leem af; zoo liet bijv. de Brusselsche Zee op vele plaat-

sen een zandlaag na van 20 tot 30 m dikte. Bezinksels

van het Eoceen treft men bijna overal aan: de witte

bouwsteen, die ontgonnen wordt te Gobertange (ten

Z. van Tienen), dateert uit dit tijdstip. Te midden van

die uitgestrekte Eoceenlagen komen hier en daar lagen

voor, die geen Eocenischen ondergrond hebben, maar

ontstaan zijn uit bezinksels van het Oligoceen (vooral

in den omtrek van de Zenne, de Dijle en de Groote

Gete), of van het Plioceen (het Diestersch zand, dat

in het N.O. van B. het Hageland vormt). Gansch de

streek wordt gedurende het Kwartaire tijdvak (Dilu-

vium en Alluvium) bedekt met een laag Haspengouw-

sche en Brabantsche leem, waaraan ze haar bekende

vruchtbaarheid te danken heeft. Naar het N. toe gaat

die Kwartaire leem stilaan over in Kwartair zand. In

de valleien van de Zenne, de Dijle en de Groote Geete

werd die Kw'artaire leem door erosie weggespoeld: de

Tertiaire lagen kwamen bloot, hierop zette zich later

een bezinksel van rivierklei af.

Hydrographie. De Méhaigne alleen uitgezonderd,

die in het Z.O. hoekje van de prov. loopt en tot het

Maasgebied behoort, maken al de rivieren van de prov.

B. deel uit van het Scheldegebied: de Demer, de Zenne,

de Dijle, de Gr. en de KL Gete. Behalve den Demer,

ontspringen ze alle in het Z. van B., nl. in het heuvel-

land; ze worden gevormd en gevoed door talrijke beken

en vloeien Noordwaarts met een lichte helling naar

het O., naar de Rupelkom. Daar ze ter oorzake van haar

groot verval totaal of tenminste grootendeels onbe-

vaarbaar zijn, zijn ze van weinig belang. Alleen de

Demer is bevaarbaar vanaf Diest (op een lengte van 33

km) en de Dijle vanaf Werchter, waar de Demer zich

in de Dijle werpt (op een lengte van 28 km, tot aan de

Rupel).

Reliëf. B. is een heuvelland, gemiddeld 80 m boven

den zeespiegel gelegen. Het Noordelijk gedeelte boven

een lijn Vilvoorde-Leuven behoort tot laag-België;

het overige gedeelte tot midden-België. De hoogste

punten die men in het Z. van de prov. aantreft, zijn

gelegen aan de bronnen van de Dijle en van de Gr.

Gete (164 tot 174 m) : de heuvelstreek, die de grens

vormt tusschen het Schelde- en het Maasgebied.

Zooals de loop van de meeste rivieren het aanduidt,

helt de bodem min of meer geleidelijk af van het Z.

naar het N. van 170 tot 80 m. Deze afhelling is nochtans

niet heelemaal regelmatig, daar men bijv. bij Leuven

den Pellenberg aantreft met een hoogte van 104 m.

en rond Assche hoogten van 70 tot 80 m en toppunten

van 86 m. Waar de Zenne en de Dijle de prov. B. ver-

laten is de bodem het laagst: 5 m boven den zee-

spiegel.

Landschappen. Wat de natuurlijke streken betreft,

behoort B. gedeeltelijk tot de zandstreek met Klein-

Brabant, de Brabantsche Kempen en het Hageland,

en gedeeltelijk tot de kleistreek met het Brabantsche

en Haspengouw.
1° De zandstreek. De grond is hier niet meer

dor en schraal zooals in de Kempen, maar gaat gelei-

delijk over in vruchtbaren leemgrond.

Klei n-B r a b a n t, vroeger ook Smal-Brabant

geheeten, ligt in het N.W. van de prov., tusschen de

Schelde, de Rupel, de Zenne, de Dender en een Zuide-

lijke lijn Eppegem—Merchtem. Het behoort niet alleen

tot de prov. B., maar ook gedeeltelijk tot de prov.

Antwerpen. In Klein-Brabant legt men zich meestal

toe op den tuinbouw om Antwerpen en Brussel te

bevoorraden. Daar men onlangs (1922) de Willebroek-

vaart verbreed heeft tot een nieuw zeekanaal, gaat het

O. gedeelte van Klein-Brabant een nieuwen bloei

tegemoet.

De Brabantsche Kempen ligt in het

N. van de prov., tusschen den benedenloop van

de Zenne en van de Dijle. Door den aard van haar
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bodem en haar ligging dicht bij de hoofdstad, komt zij

vrijwel met Klein-Brabant overeen, alhoewel zij min-
der vruchtbaar is. De bewoners leggen zich ook toe
op tuinbouw en de Leuvensche vaart levert aan dit
gewest veel voordeelen op.

Het Hageland, tusschen den benedenloop van
de Dijle, de Demer en de Gr. Gete, vormt een over-
gang tusschen de Kempen en de Brabantsche streek
in het Z., en tusschen de Kempen en Haspengouw in
het O. Het is de minst vruchtbare streek en ontleent
zijn naam aan de talrijke hagen (= struikgewassen of
bosschen), die men er vroeger aantrof. Stilaan verdwij-
nen die „hagen” en maken plaats voor vruchtbare
akkers en schoone weiden.

2° De kleistreek. Het grootste gedeelte van
de prov. B.: het Brabantsche en Haspengouw, behoort
tot de kleistreek, de vruchtbaarste van geheel het land.
De Brabantsche kleistreek strekt zich uit tusschen de
Dender en de Gr. Gete. Verder naar het O. toe ligt

Haspengouw, dat voortloopt in Limburg en Luik. De
bovengrond bestaat uit een leemlaag, die in Haspen-
gouw een dikte van 10 tot 20 m bereikt en in het Bra-
bantsche geleidelijk afneemt. Deze vruchtbare grond
wordt bebouwd door een zeer werkzaam volk, dat de
Brabantsche kleistreek gemaakt heeft tot een der
vruchtbaarste en best bebouwde gewesten van gansch
Europa. De streek onder Klein-Brabant in het W. van
de prov. wordt Pajottenland genoemd: het
behoort tot de kleistreek en verschilt haast niet van de
aangrenzende gewesten. Onder de menigvuldige bos-
schen, die men ongeveer in heel de prov. aantreft, is

het Zoniënwoud, dat uitloopt in het Ter-Kamerenbosch,
het voornaamste: het ligt ten O. van Brussel, heeft
een oppervlakte van meer dan 4 000 ha en is een over-
blijfsel van het groote Ardensche woud, dat in de 19e
eeuw nog 10 000 ha groot was.
Economische toestand. 1° Landbouw. B.

is hoofdzakelijk een landbouwprovincie. In het Z.
liggen uitgestrekte landerijen van 50, 80 en 100 ha; in

het N. daarentegen zijn de velden meer verbrokkeld:

4, 6 of 10 ha. Men wint er tarwe, rogge, aardappelen,
en vooral in Haspengouw suiker- en voederbieten.
Onder al de prov. van België bekleedt B. de tweede
plaats voor de opbrengst van tarwe, rogge en aardap-
pelen, de derde plaats voor de teelt van haver, sui-
ker- en voederbieten. De bebouwde oppervlakte be-
droeg in 1931: 235 083 ha; daarvan besloeg de tarwe
18,3%, de rogge 17,3%, de aardappelen 16,9%, de
suikerbieten 15,7% en de voederbieten 16,2%. In
1931 was de totale opbrengst van den landbouw in
B.: 24 966 000 quintalen.

Buiten deze cultuurgewassen heeft men nog andere
landbouwvoortbrengselen, die, alhoewel ze op kleinere
schaal gekweekt worden, toch ook zeer belangrijk en
winstgevend zijn. Deze cultuur moet voorzien in de
behoeften van de hoofdstad: daarom is zij vooral ge-
vestigd in de nabijheid van Brussel. Zoo beïnvloedt
deze stad heel de agglomeratie en gansch de provincie.
In het Westen van Brussel wint men hier en daar hop.
Hier, alsook in Klein-Brabant en in de Brabantsche
Kempen, ontwikkelde zich de tuinbouw in al zijn

vertakkingen: ten W. van Brussel de warmoezerij:
witloof, tomaten, aardbeziën, enz.; ten O. van Brussel
vroege erwten en primeurs, die ook verwerkt worden
in de conservenfabrieken van den omtrek. Ten Z. van
Brussel, te Hoeilaart, te Overijsche en te Terhulpen
kweekt men vooral druiven. Die streek bezit meer
dan 20 000 serres. Hoe vreemd het ook schijnt, Hoei-

laart en omstreken zijn ondanks hun Noorder-klimaat
een van de belangrijkste centra van heel de wereld
voor de opbrengst van druiven in warme serres, al
heeft het de laatste jaren in Nederland een geduchten
concurrent gevonden. De druiventeelt ontstond te
Hoeilaart in 1866; dank zij haar bijzondere verzorging
in warme broeikassen, ontwikkelde zij zich in die mate
dat België heel het jaar door druiven leveren en uit-
voeren kan, terwijl de Z. landen hun uitvoer moeten
beperken tot de herfstmaanden. Jaarlijks worden er
ca. 600 000 kg druiven uitgevoerd.

2° Ook de veeteelt is voor den Brabantschen
landbouwer een voorname bron van inkomsten. De
kloeke Brabantsche trekpaarden zijn bekend tot ver in
het buitenland. Vooral in het Z. der prov., o.a. te Per-
wijs en te Geldenaken, doet men aan paardenfokkerij.
Iedere hoeve bezit een min of meer aanzienlijken vee-
stapel. Te Merchtem en te Londerzeel bestaan zeer
voorname markten voor pluimvee. In 1931 had B.
32 491 paarden, 214 278 stuks hoornvee en 182 117
zwijnen.

3° N ij v e r h e i d. Na Henegouwen en Luik is B.
de meest industrieele prov. van België. Behalve de
steenkoolontginning is er geen enkele tak van de
Belgische nijverheid, die in B. niet vertegenwoordigd
is. De laatste optelling (in 1926) gaf 2 895 onderne-
mingen op, met 163 822 werklieden. Het Z. van B.
en degansche Zennevallei zijn de voornaamste nijver-
heidscentra van de prov.: het Z. met zijn steengroeven,
textielnijverheid en papierfabrieken, de Zenne-vallei
met haar metaal-, voedings- en chemische industrie,
kunst- en weeldeartikelen.

a) Het Z. van Brabant. Het ontginnen
van de steengroeven te Quenast, Roosbeek (Rebecq-
Rognon) en Bierk gebeurde vroeger op grooter schaal
dan nu. De porfiergroeven van Quenast zijn de be-
langrijkste van heel de wereld. Ze strekken zich uit
over een oppervlakte van 36 ha, en bereiken een diepte
van 110 m. Te Quenast alleen zijn 2 676 steenhouwers
werkzaam. De jaarlijksche productie bedraagt 31 mil-
lioen behouwen steenen. Deze worden, om hun goede
kwaliteit, niet alleen naar Frankrijk en Nederland,
maar zelfs naar de Vereenigde Staten en elders uitge-
voerd. De witte steen van Gobertange, Malen, St.
Remigius-Geest en de bouwsteen van Dongelberg, die
vroeger veel gebruikt werden voor het bouwen van
kerken in de prov. en in gansch het land, worden
tegenwoordig minder ontgonnen. Het Z. van B. is ook
een streek met intensieve textielnijverheid, die vooral
beoefend wordt in de gemeenten tusschen Tubeke en
Court-Saint-Etienne. Tubeke is het voornaamste
centrum van de Belgische kunstzijde-nijverheid, die
dateert van 1900 en in korten tijd een zeer hoogen bloei
bereikte. Tegenwoordig groepeert zij 4 582 werklieden.
De katoennijverheid van Eigenbrakel en Kasteel-
brakel ontstond in 1922 en nam weldra een groote
uitbreiding. Tusschen de Zenne en de Dijle, o.a. te
Graven (Grez-Doiceau), Genval en Nijvel zijn er pa-
pierfabrieken, die alle soorten van papier vervaardi-
gen.

b) De Zenne-vallei. Vanaf Tubeke tot
Vilvoorde treft men een onafgebroken reeks fabrieken
aan, waar bijna alle industrieën vertegenwoordigd zijn
en waarvan de Brusselsche agglomeratie het centrum
is. In de Zenne-vallei bloeit de metaalnijverheid in al
haar vertakkingen: zoowel nagels, draden en schroe-
ven als stoomketels, landbouwmachines en bruggen
worden er vervaardigd. De metaalbewerking gebeurt
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voornamelijk te Klabbeek, te Lot en rond Brussel, en

bezigde 33 357 arbeiders in 558 ondernemingen

(statistiek van 1926). De Brusselsche agglomeratie is

ook bekend door haar voedingsnijverheid (chocolade-

fabrieken: 2 444 werklieden; bloemmolens, bakke-

rijen), door haar chemische industrie en meer nog door

haar kunst- en weeldeartikelen (telefoon- en radiotoe-

stellen, kunstbeelden, juweelen, mode-artikelen, enz.).

c) Op andere plaatsen van de prov., in Haspengouw

en het Z. van B., o.a. te Genepiën, te Hoegaarden, te

Waver en vooral te Tienen zijn suikerfabrieken en

-raffinaderijen (van al de suiker, die in het land ver-

bruikt wordt, levert Tienen alleen 3
/4);

rond Leuven,

te Wilsele en te Wespelaar conservenfabrieken. De
stijfselfabriek Remy van Wijgmaal (Herent) bij Leuven

is de grootste van heel de wereld. In B. zijn de brou-

werijen zeer talrijk: 57 met 2 560 werklieden. Zeer

bekend en gezocht zijn de faro en lambik van Brussel,

het wit bier van Leuven en Hoegaarden en het

Diestersch bier.

Verkeer. Voor den uitvoer van zijn veelzijdige

nijverheidsproducten beschikt B. over een dicht net

van spoor- en steenwegen (deze laatste alleen: 1 110

km). Buiten de reeds genoemde bevaarbare rivieren

(Dij le en gedeeltelijk Demer), die van geen belang zijn

voor de grootindustrie, heeft B. daarenboven nog het

Willebroek-kanaal, het Charleroi-kanaal en de

Leuvcnsche vaart.

a) Het Willebroek-kanaal, een der oudste van

Europa, werd in 1550—1561 gegraven en in 1922 tot

een zeekanaal vergroot. Het heeft een lengte van

31,5 km, waarvan 21 km in de prov. B., een breedte

van 40 tot 60 m en een diepte van 6,50 m; het Wille-

broek-kanaal brengt B. rechtstreeks in verbinding met

de zee langs de Rupel en de Schelde, waardoor Brussel

een zeehaven werd.

De groote belangrijkheid van dit zeekanaal blijkt

reeds hieruit
,
dat meer dan 60 ondernemingen zich langs

dit kanaal gevestigd hebben.

b) Door het Charleroi-kanaal, dat maar een voort-

zetting is van het Willebroek-kanaal, staat B. in

betrekking met het industrieele Henegouwen en met

het N. van Frankrijk. Dit kanaal dateert van 1832;

heden blijkt het ontoereikend voor het druk vervoer;

daarom is men van plan het op een breedte van 40 m
en een diepte van 3 m te brengen. Op zijn geheele lengte

van 73 km zijn 142 ondernemingen gevestigd.

c) Het kanaal Leuven—Rupel werd gegraven in

1753; het brengt een ander belangrijk gebied van B.

in verbinding met de zee: het is 30 km lang, waarvan

22 km in B., 24 m breed en 3,60 m diep.

Godsdienstverdeeling. De overgroote meerderheid

der bevolking is Katholiek. Brabant, dat met de prov.

Antwerpen het aartsbisdom Mechelen vormt, heeft 34

dekenijen, 524 parochiën, en wordt bediend door 985

seculiere geestelijken (1933). Het klein-seminarie is

gevestigd te Neerwaver. De Protestantsche eeredienst

beschikt over 5 kerken en 4 kleinere bidplaatsen met

10 bedienaars; de Anglicaansche over 2 kerken met 2

bedienaars; de Israëlitische over een synagoog met

een rabbijn en twee hulpbedienaars. De meeste kerken

van deze drie laatste godsdiensten zijn te Brussel zelf

gelegen.

Sociale en cultureele ontwikkeling. Dank zij zijn

gunstige ligging tusschen de voornaamste landen van

W. Europa, kwam B. al vroeg tot een hoogen socialen

en cultureelen bloei. De talrijke verkeerswegen, die de

prov. doorkruisten, vooral van het W. naar het O.,

deden aanzienlijke steden ontstaan: Brussel, Leuven,

Tienen, Aarschot, Diest, enz. ;
maar ook zijn zij een der

oorzaken geweest, waarom in den loop der eeuwen

in of bij de Brabantsche vlakte zooveel gewichtige

veldslagen geleverd werden (o.a. Ramillies, Water-

loo). De taalgrens tusschen Vlaamsch- en Waalsch-

Brabant, die loopt over een lijn bezuiden Tienen-Hal-

le, duidt aan dat de Brabantsche bevolking deels van

Germaanschen, deels van Romaanschen oorsprong is.

Van groot belang voor het cultureel en sociaal leven

van de prov. waren de talrijke kloosters, die in deze

vruchtbare streek ontstonden; dit had tot gevolg dat

de bewoners zich reeds vroeg op den landbouw toeleg-

den. Tot in de vorige eeuw bleef deze het voornaamste

bestaansmiddel voor de bevolking; sedert dien heeft

de industrie een groote uitbreiding genomen. Een aan-

zienlijk deel van de bevolking, vooral uit de minder

vruchtbare streken, werd aangetrokken door de nijver-

heid van B., Henegouwen en laatst ook van de Kempen.

Niettegenstaande is het landbouwbedrijf zoo intensief,

dat geen enkel stuk grond onbewerkt blijft. De vrucht-

baarheid van zijn bodem en zijn uitgestrekte nijver-

heid maakten B. tot de meest bevolkte prov. van heel

het land. De betrekkelijke bevolking van de prov.

bedraagt 522 inw. per km2
;
in de Brusselsche agglo-

meratie met haar 800 000 inw.: 1 088.

De gunstige omstandigheden, waarin de Brabanders

leefden, hebben een grooten invloed gehad op hun

cultureele ontwikkeling. Het onderwijs wordt er be-

oefend in zijn meest diverse uitingen. Lager
o n d e r w ij s: 596 bewaarscholen met 42 035 kinde-

ren, 1 251 lagere scholen met 163 848 kinderen, 162

scholen voor volwassenen, met 7 928 leerlingen, 19

gesubsidieerde normaalscholen. Het middelbaar
o n d e r w ij s omvat 17 inrichtingen van den hooge-

ren graad met 4 699 leerlingen en 35 inrichtingen

van den lageren graad met 10 726 leerlingen, daaren-

boven 15 bisschoppelijke colleges en talrijke andere

onderwijsgestichten bestuurd door kloosterlingen.

Hooger onderwijs wordt gegeven aan de

Katholieke hoogeschool van Leuven: 4 071 studenten,

en aan de vrije universiteit van Brussel: 2 721 studen-

ten (1931—1932). Technisch onderwijs
(hooger-, handels-, vakonderwijs, enz.) wordt gegeven

in 192 inrichtingen, gevolgd door 26 487 leerlingen;

land- en t u i n b o u w o n d e r w ij s in 14

land- en tuinbouwscholen. Buiten het Koninklijk

Conservatorium van Brussel, bezocht door 579 leer-

lingen, bezit B. nog 19 muziekscholen met 6 372 leer-

lingen, 15 kunstteekenscholen met 2 918 leerlingen, 2

hoogere sociale scholen, enz. Behalve de Koninklijke

Bibliotheek van Brussel, die 802 459 boeken bevat

(1931), telt B. 365 erkende openbare boekerijen met

709 427 boeken en 1 540 279 uitleeningen (1929-193U).

In 1931 verschenen in B. 835 kranten en tijdschriften.

Statistisch overzicht.

1. Aangroei der bevolking (1801—1933).

Jaar Bevolking Jaar Bevolking

1801 243.972 1890 1.106.159

1831 561.828 1900 1.263.535

1846 691.357 1910 1.469.677

1866 813.552 1920 1.521.699

1876 936.062 1930 1.680.065

1880 985.274 1933 1.716.479

VI. 4
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2. Bevolking van de arr. per km*.

1910 1920 1930

Arr. Brussel 924 973 1088
Arr. Leuven 238 240 261

Arr. Nijvel 169 164 173

De geheele prov 448 463 512

3. Bevolking der steden (1931).

Brussel (zonder de voorsteden) 200.707

Leuven 38.734

Tienen 21.058

Ha 11e 17.449

Nijvel 12.605

Aarschot 9.207

Diest 8.479

Waver 8.370

4. De volgende statistiek geeft een duidelijke voor-

stelling van de industrieele toestanden in B. (31 Oct.

1926). Ze werd opgemaakt uit de laatst verschenen

mededeelingen van het ministerie (1928). (Hier is

spraak niet alleen van de groote ondernemingen, maar
van alle, die ten minste 10 arbeiders groepeeren.)

Nijverheidstakken Ondernemingen Arbeiders

Cokesovens 1 182

Steengroefnijverheid . 21 3.892

Metaalnijverheid . . . 558 33.357

Ceramiek 48 2.994

Glasnijverheid .... 17 993

Scheikundige nijver-

17.367heid 151

Voedingsindustrie. . . 304 19.416

Textielnijverheid . . 183 15.003

Kledingindustrie. . . 318 12.715

Bouwbedrijf 348 10.677

Hout- en meubelind . . 320 10.252

Ledemijverheid. . . . 177 9.726

Tabaksindustrie . . . 38 2.491

Papierfabrieken. . . . 82 5.865

Boekbedrijf 153 5.630

Kunstnijverheid en
3.668precisiewerk .... 118

Transportbedrijf . . . 58 9.594

L i t. : E. Vliebergh, Het Hageland (Brugge)
; J. Hal-

kin, Cours de géographie. Géographie do la Belgique
(Namen 1923) ;

Stan Leurs, West-Brabant. Steden en
Landschappen (Antwerpen)

;
A. Demangeon, Belgique,

Pays-Bas, Luxembourg (Géographie universelle (Parijs

1927) ;
W. Tuckermann, Landerkunde der Niederlande

und Belgiens (Leipzig 1931) ;
Heylen, Aardrijkskunde

van België (Lier ®1932)
;
Encyclopédie beige (Brussel

1933). Houbart.
Geschiedenis. Van het koninkrijk, later hertogdom,

van Lotharius (Lotharingië) werd het hertogdom van
Neder-Lotharingen afgesplitst (rond 970), en hiervan
brokkelen zooveel graafschappen en andere leenen af,

dat de hertog in feite slechts het gewest Bracbant
meer beheerscht. Dit lag tusschen Schelde, Rupel en
Dyle, tusschen Taxandrië, Haspengouw, Henegouw en

Vlaanderen en omvatte het gebied der huidige provin-
ciën Noord- en Zuid-Brabant en Oost-Vlaanderen;

verdeeld in vier comitatus. De keizer verleende

het hertogdom aan het huis van Verdun of van de

Ardennen (begin 11e eeuw), en deze eerste hertogen

wisten ook de gewesten van Waal en Neder-Maas voor
„Neder-Lotharingen” te behouden, maar Holland
ontsnapte hun (1018). De keizer verleent hun het kei-

zerlijke markgraafschap Antwerpen (Taxandrië). De
voornaamste, tevens laatste dezer hertogen is Godfried

van Bouillon. Het groote leen komt dan den graaf van
Limburg toe, maar keizer Hendrik V ontneemt het

hem weer (1106) en geeft het aan Godfried van Leuven,

terwijl Limburg alleen den hertogelijken titel behoudt.

Het huis van Leuven laat na zekeren tijd den titel van
„Neder-Lotharingen” varen. De hertogen „van Brabant”
der 12e en 13e eeuw, vooral Hendrik I (1190—1235) en

Jan I (1261—1294), zijn de grootsten der feodalen van
het keizerrijk in het Westen; Jan I (slag van Woerin-
gen 1288) vereenigt het hertogdom Limburg met Bra-

bant. Maar de macht van Brabant verwekt, vanaf den
dood van Jan I, coalitie op coalitie om ze neer te

halen. Vooral de „Üosterheercn” (Limburg-Luxem-
burg-Valkenburg) belagen het land onder Jan II en

Jan III (1294-1312-1355), maar Brabant blijft over-

winnaar. Doch binnenslands komt er, ten gevolge van
de schulden der dynastie, een dualistisch regiem: de

steden en abdijen verkrijgen meezeggenschap (charter

van Kortenberg 1312), doen Blijde Inkomsten bezwe-

ren door den nieuwen vorst, leggen hem enquêtes op
tegen zijn ambtenaren, hetgeen de inkomsten weder
aanzienlijk vermindert. Een teer punt in Brabant

is daarbij Mechelen, gelegen aan de Beneden-Dyle
en -Senne (met Hombeek), dat een Luiksch eiland

vormde, en de waterwegen tusschen Antwerpen, Leu-
ven en Brussel beheerschte. Mechelen en de financieele

nood zijn oorzaak, na den dood van Jan III, dat de

erfenis op zijn drie dochters niet zonder groote schade

voor de hertogelijke macht overgaat. Johanna, die

Wenceslas van Luxemburg had gehuwd en, als oudste,

Brabant erft, zal het huis van Leuven en den ouden
Brabantschen luister beëindigen. De graaf van Vlaan-

deren, Lodewijk van Male, die Johanna ’s zuster

Margarita had gehuwd, overweldigt Brabant en neemt
Mechelen en Antwerpen (1356

—
’67). Wenceslas ver-

liest den slag van Baeswilre (1371) en brengt het her-

togdom financieel ten onder. Johanna verpandt haar

rechten op Limburg aan haar neef en nicht hertog

Philips van Bourgondië, die de dochter van Lodewijk

van Male, Margarita, gehuwd heeft, welke neef en

nicht ze daarna ook tot haar erfgenamen van Brabant
moet aanwijzen. Hertog Philips brengt die rechten

over op zijn tweeden zoon Antoon, die Johanna op-

volgt in 1406. Antoon van Bourgondië laat twee zonen

na, die hem achtereenvolgens opvolgen, doch zonder

kinderen overlijden. Ondertusschen maakt de keizer

aanspraken op het Brab. leen, maar de Zned. steden

houden het met het huis van Bourgondië en de Staten

erkennen Philips den Goeden als hertog van Brabant
(1430). Voortaan blijft het hertogdom vereenigd met
de andere bezittingen der Bourgondiërs; maar ten

nadeele van Vlaanderen treedt het langzamerhand op
den voorgrond, met Brussel als residentie, Mechelen
als raadsstad, Antwerpen als eerste handelsstad. In de
16e eeuw is die evolutie voltrokken: Brabant is het
centrum der Nederlandsche „provinciën”, al staat het
juridisch op denzelfden voet als de andere leenen. In
de Staten-Generaal zullen de Staten van Brabant juist

op den zelfden titel optreden als die van Vlaanderen,
Artois, enz. En de geschiedenis van het hertogdom
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scheidt zich niet meer van de algemeene geschiedenis.

Alleen zij er aan herinnerd hoe de oorlogen der 17e

eeuw, met de verovering van Bergen-op-Zoom, Breda
en ’s Hertogenbosch, het Noorden van Brabant aan
het oude hertogdom ontrukken, waarvan ’s Hertogen-

bosch de vierde „stad” in de Staten was geweest. Dit

Noord-Brabant werd thans Generaliteitsland. Prims.
Brabant, August, Belg. priester-missio-

naris; * 23 Oct. 1845 te Rollegem (Kortrijk), f 4 Juli

1912 te Victoria (Vancouver); vertrok Aug. 1869 naar

Vancouver (Ver. St.). B. was de eerste apostel der

Hesquiat Indianen en riep een machtige bekeerings-

beweging in het leven. De hoofdman weerstond echter,

lokte B. in een hinderlaag en kwetste hem gevaarlijk

met twee schoten. Dank zij de zorgen der Indianen
genas B.

,
doch bleef verminkt. In 1908 werd hij adminis-

trator apostolicus van het bisdom Vancouver. Ver-

minking en uitgeputheid lieten niet toe hem het

bisschopsambt over te dragen.

L i t. : P. Allossery, Onze West-Vlaamsche zendelingen
(I 1924). Allossery.

Brabanta, plaats in Z.W. Belgisch Kongo, aan
de Kassai gelegen; handels- en nijverheidscentrum.

Brabant-eiland, > Belgica-expeditie.

Brabantia, missie der Paters van Scheut in

Belg. Kongo, apost. vicariaat Opper-Kasai. Volks-
stam Basjilele; ongeveer 60 000 zielen. Gesticht 1926.

Gedoopten (1932): 1 520. Vakschool der Paters van
Scheut.

Brabanticn, onderafdeeling van de Kwartair-
formatie in België. Het Brabantien bestaat uit een

zandige leemsoort, die, volgens vele auteurs, o.a.

Rutot, als een aeolische afzetting moet worden be-

schouwd, volgens andere auteurs, Cayeux, Renier, tot

de loessoiden (volgens de opvatting van van Rummelen)
behoort te worden gerekend. > Löss. Hofsteenge .

Brabantseh bont, katoenen weefsel in linnen

binding uit witte en gekleurde garens, zoowel in ketting

als inslagrichting. Het wordt gebruikt voor gordijntjes,

schortjes, jurken, enz.

Brabantsehe Kempen, gedeelte van de prov.

Brabant, tusschen Zenne en Dijle, in den driehoek

Mechelen—Vilvoorde—Leuven, waar de Brusseliaan-

sche zandlaag aan de oppervlakte ligt, met lichte gron-

den geschikt voor groenteteelt; voornaamste streek

van dcwitloofcultuur in België. > Brabant.Lindemans.
Brabantsehe mirte, > Gagel.

Brabantsehe Yecsten, berijmd geschiedkun-

dig werk van Jan van Boendal e, oorspron-

kelijk in vijf deelen, tot 1316 : de eerste drie in enge

aansluiting bij van Maerlant’s Spieghel Historiael,

de latere, met de eigenlijke geschiedenis van Brabant,

zelfstandiger, toch nog volgens Latijnsche en Dietsche

werken, de gelijktijdige gebeurtenissen volgens oog-

getuigen en berichten. Later zette hij zijn werk voort,

tot 1347 zeker; misschien zijn de drie laatste hoofd-

stukken van het vijfde boek niet meer van hem. Een
zesde boek werd er in 1432, en een zevende in 1441

aan toegevoegd door een oud dienaar van Jan IV,

waarschijnlijk monnik geworden in Groenendael:

ze zijn zeer verdienstelijk bewerkt, volgens Froissart,

den Grimbergschen oorlog, de Latijnsche kroniek van
de Dynter, maar ook volgens ooggetuigen en officieele

stukken.

U i t g. : door J. F. Willems (Brussel 1839, 1843) en

door J. H. Bormans (Brussel 1869). — L i t. : Te Winkel,

Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk. (II Haarlem 1922,

blz. 5 vlg.). V. Mierlo.

Brabantseh-Frankisch, > Frankisch.

Brabantseh massief behoort met een reeks

van andere massieven tot de resten van het oude
gebergtesysteem, dat tijdens het begin van de geschie-

denis van de aarde (in het Palaeozoïcum) gevormd werd
ten gevolge van de > hercynische plooiing. Het
bevindt zich in den ondergrond van een gedeelte van
België; het wordt naar het Westen toe ongeveer

begrensd door een lijn Antwerpen—Valenciennes en

is in het Noorden en Zuiden begrensd resp. door het

kolenbekken van Campine en het Belgisch kolen-'

bekken. Crommelin.

Brabantseh rijs , > Rijsmaterialen (voor water-

bouwwerken).

Brabo Silvius, de mythische stamvader der

Brabanders.

Brac (Bratsj), Kroatische naam voor > B r a z z a.

Bracae (Lat.), de lange tot de enkels reikende

broek der Galliërs, met den naam door de Rom.
overgenomen; tot een kniebroek verkort. Grieksch:

anaxyrides. Geen dracht der Klassieke Oudheid.
De broek werd gedragen door Perzen en door

barbaren in het Noorden van Europa. In de Gr.

kunst werden barbaren, alsook stammen, die met hen
werden gelijkgesteld, met een broek afgebeeld, bijv.

Amazonen, Trojanen, Lyciërs. Davids .

Bracara (a n t. g e o g r.), tegenwoordig

> Braga.

Bracbant (Brabant), een gouw, gelegen ten Z.O.

van de Schelde, tusschen Doornik en Gent.

Braceata of Gallia Braccata noemden
de Romeinen Z.O. Gallië (het latere Gallia Narbo-
nensis) naar de bij de Galliërs gebruikelijke dracht van
de > bracae.

Bracci, P i e t r o, Ital. beeldhouwer; * 1710

te Rome, f 1773 aldaar. Stond onder den invloed der

school van Bemini. Werkte vooral in Rome, restau-

reerde antieke beelden, hielp N. Salvi bij de Fontane di

Trevi en maakte standbeelden van verschillende pausen

(Benedictus XIII, Clemens XII, Benedictus XIV).
Uitmuntende, geestrijke gelaatsstudie.

L i t. : von Damarus, Pietro B. (1915). Knipping .

Braceiano, stad in de Ital. provincie Roma
(42° 10' N., 12° 10' O.), 288 m boven zee, ca. 5 500 inw.

Bekend verblijf der Romeinen; warme bronnen. In

de nabijheid het slot der Orsinis (ong. 1500 gebouwd).
Meer van Braceiano, 164 m boven zee, 57,5 km2

,

tot 160 m diep. Krater met water gevuld, in de Monti
Sabatini; rondom boschrijke heuvels. Heere.

Braecio, > Viola (altviool).

Braceiolini, 1° Francesco, Italiaansch

dichter; * 1566 te Pistoia, f 1645, schreef een aantal

heldendichten, waaronder La croce riacquistata

(1605
—

’ll), een navolging van Tasso’s Gerusalemme
liberata, alsook kleine gedichten, tragediën, drama’s.

Hij is echter vooral beroemd geworden door zijn

komisch epos Lo schemo degli dei (1618
—

’26), een

satire tegen het gebruik van de mythologie.

L i t. : Mcnghini, La psyche di F. B. (Bologna 1889)

;

M. Barbi, Notizia della vita e delle opere di F. B. (Flor.

1897) ; G. Zaccagnini, L’elemento satirico nello Scherno
degli dei (Teramo 1897). Ulrix.

2° Gian Francesco, > Poggio.

Bracco, R o b e r t o, Italiaansch dichter en

politicus; * 19 Sept. 1862 te Napels, waar hij tot afge-

vaardigde verkozen werd van de anti-fascistische

minderheid (1921). Schreef tooneelstukken in den trant

van Ibsen, comedies en talrijke psychologische novellen.
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Devonische braohiopoden. 1. Stringocephalus Burtini Dofr. 2. Cyrtina heteroclyta Defr. (2 x). 8. Uncites

gryphus Defr. 4. Pentamerus Siebcri v. Buch. 5. Orthis striatula Schl. 6. Pentamerus galeatus Daim. 7. Spirifer

paradoxus Schloth. 8. Spirifer primaevus Stein.

Werken: Tooneelwerken : Infedele (1892) ;
Tra-

gedia dell’anima (1898): Sporrtuti nel buio (1901); 11

frutto acorbo (1902) ; Maternita (1908) ;
La piccola fonte

(1905); II piccolo 9anto (1909). Romans en novellen:

Donnc (1893) ;
11 diritto dell' amore (1900) ; Nel mondo

della donna (1906) ;
Smorfie umane (1906) ;

Smorfie gaie

(1909); Smorfie iriste (1909); Ombrc cinesi (1920):
Tra i due sessi f1921). — L i t. : F. Biondolillo, R. Bracco
(Palermo 1922): B. Parisi (1924L Ulrix.

Brachialgie (< Gr. algos = pijn), uitstralende

heftige pijnaanvallen in de zenuwvlechten van den arm.

Brachiata, groep van stekelhuidige dieren, die in

diepzeewater op den bodem leven. Zij hebben een

sterk ontwikkeld, uit vele geledingen bestaand kalk-

geraamte en bestaan uit een steel met aan den top

een krans van vertakte armen. > Haarsterren.

Brachiolaria, larvevorm van sommige zeester-

ren, van gestekelden vorm en zwemmend met een

zoom van wimperharen.
Brachionus, soort raderdiertje, gevonden in

zoetwater of vochtige omgeving. Het microscopisch
kleine dier zwemt met behulp van een krans van
wimperharen, die als een rad den mond omgeven en
tevens voedseldeeltjes in den mond brengen.

Brachiopoda [{ Lat. brachium = arm, Gr.
pous (gen. podos) = voet]. Voor dierkundige
gegevens, -> Aimvoctigen.
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Tegenover de 160 tot 160 recent voorkomende soor-

ten zijn er ong. 7000fossielen vertegenwoordigers

bekend. Deze laatste nemen een belangrijke plaats

in als gidsfossielen voor de historische geologie; de

schalen, die uit kalkspaat bestaan, zijn nl. beter

geconserveerd gebleven dan die der mollusken, die

uit aragoniet zijn opgebouwd.
Reeds in het Cambrium vindt men 20 soorten van b.,

in het Siluur echter beleven de b. hun bloeiperiode

met de geslachten Strophomena, Pentamerus en

Spirifer, enz.

Ook in het Devoon en in de kolenkalk zijn de b.

nog rijk vertegenwoordigd. In het Tertiair is een

geweldige afname merkbaar; zij overtreffen dan nog

slechts met weinige geslachten de tegenwoordig levende

genera Terebratula, Rhynchonella, Lingula, Crania e.a.

L i t. : K. A. von Zittel, Grundzüge der Paleontologie

(I Invertebrata, *1 924) ;
prof. dr. J. E. W. lhle en prof.

dr. H. F. Nierstrasz, Leerboek der bijzondere Dierkunde

(1928). Crommelin.

Brachiosaurus, > Sauropoden.

Brachistochrone (< Gr. brachistos = kortste,

chronos = tijd), kromme in een krachtveld, waarlangs

een stoffelijk punt, dat aan de krachten van het veld

onderworpen is, zich in den kortsten tijd van een

gegeven punt naar een ander gegeven punt beweegt.

Voor val uit rust in het homogeen gedachte zwaarte-

veld der aarde is door Joh. Bernoulli ontdekt, dat de b.

een cycloïde is. (Bewijs met behulp van optische

beschouwingen, Acta Eruditorum, Mei 1697, blz. 206;

ander bewijs van Jac. Bernoulli, ibidem, pag. 211;

afleiding met behulp van variatierekening door

L. Euler, 1744; de genoemde verhandelingen zijn

verzameld en vertaald in Ostwald’s Klassiker, no. 46.)

Dijksterhuis.

Brachmann, Karoline Luise, Duitsch

schrijfster; * 1777 te Rochlitz, f 1822 te Halle (zelf-

moord). Zij publiceerde lyrische gedichten in Schiller’s

„Horen” en „Musenalmanach” ; in den kring van laat-

Romantici te Dresden werd zij als Sappho verheerlijkt.

Hoofdwerken: Gedichte (1800) ;
Novellen und

kleine Romane (1822). — L i t. : Franz Brümmer (1903).

Bracht, E u g e n, Duitsch landschapschilder

van Zwitserschen oorsprong; * 1842 te Morges a. h.

meer van Genève, f 1921 te Darmstadt. Werd achter-

eenvolgens professor aan de Academie van Berlijn

(1884) en Dresden (1901). Na zich eerst in het koloriet

op de Fransche realisten geïnspireerd te hebben, vond

hij een eigen manier, waarin hij zijn werk, ofschoon

het sterk realistisch bleef, sterk decoratief ging

opvatten. Hij houdt van sterk contrasteerende kleur-

vlakken. Later sluit hij zich als vanzelf aan de Worps-

wede-richting aan (> Worpswede).

Voorn, werken: Avond aan de Doode Zee

;

de Matterhorn, Duinlandschappen, wolkenstudiën. —
L i t. : Osborn, Eugen B. (1911) ;

Biermann, Eugen B.

(1913). Knipping.

Brachvogel, 1° Albert Emil, Duitsch

schrijver; * 24 April 1824 te Breslau, f 27 Nov. 1878

te Berlijn. Vooral bekend geworden door „Narzisz”,

een pakkend succesdrama, en zijn historischen roman

„Friedemann Bach”. Aanvankelijk was hij beeld-

houwer, sedert 1846 tooneelspeler, tenslotte literator.

Werken: tal van romans ;
Lieder und lyrische

Dichtungen. — U i t g. : Max Ring, Ges. Romane,
Novellen und Dramen (10 dln. 1879—’83). — L i t.

:

L. Frankel (1903); K. Kirchner (1921).

2° Carry, geb. Hellmann, Duitsch schrijfster

van romans en monographieën; ontspanningslectuur.

* 16 Juni 1864 te München.
Werken: Der Abtrünnige (1907) ;

Die Könige und
die Karrner (1912) * Die Schauspielerin (1927); Pbantast.

Geschichten und Legenden (1923); Ilistor. Monograpbien.
Pintélon.

Braehy-as (= brachy-diagonaal, < Gr. brachus

=s kort) is een term uit de geometrische kristallo-

Ö ie, afkomstig van C. F. Naumann en wil zeggen

ie, naar voren wijzende as van het assenstelsel

in het rhombische en trikliene kristalsysteem. Deze

term uit de geometrische kristallographie is verouderd.

Crommelin.

Brachyccphalie (( Gr. brachus = kort).

Wanneer de verhouding tusschen de grootste hoofd-

breedte en de grootste hoofdlengte de eenheid benadert,

spreekt men in de > anthropologie van b. of kort-

hoofdigheid; voor een kleineren index gebruikt men
den term dolichocephalie of langhoofdigheid.

Dumon .

Brachycera, groep van tweevleugelige insecten,

waartoe de vliegen en horzels behooren. Het lichaam is

gedrongen, de voelers zijn kort (vandaar de naam).

De larven leven in afval of parasitisch. > Vliegen;

> Horzels.

Brachycerostype, > Runderen.

Braehycome, een in Australië en Amerika voor-

komend geslacht der samengesteldbloe-
m i g e n (Compositae). De soort B. iberidifolia

wordt gebruikt als zomerbloem in den tuin, speciaal

voor bloemrandcn.

Braehyclactylic of verkorting van vingers

(en teenen) is een gevolg van de vergroeiing van het

tweede en derde vingerkootje. Deze afwijking is erfe-

lijk en berust op een dominanten erffactor, zoodat nor-

male ouders nooit anders dan normale kinderen voort-

b engen, terwijl uit huwelijken van heterozygote bra-

chydactyle personen 26% normale kinderen kunnen

geboren worden; huwelijken van normale personen

met homozygote brachydactylen geven nooit anders

dan brachydactylen, behalve in enkele uitzonderings-

gevallen. Dumon.

Brachydoma noemt men in de geometrische

kristallographie het prisma, dat evenwijdig is aan de

brachy-as.

Brachygraphie (< Gr. brachus = kort, gra-

phein = schrijven; dus kortschrift) is de kunst om
met afgekorte woorden en vaak teekens te schrijven;

met tachygraphie een van de voorloopsters der steno-

graphie.

Brachymcnium, een loofmosgeslacht van de

familie der Bryaceeën, komt met een 100-tal

soorten in warme gebieden voor.

Brachynus, > Bombardeerkever.

Brachyphalangie, > Brachydactylie.

Brachypinakoïd noemt men in de geometrische

kristallographie een vlak, dat evenwijdig is aan de

brachy-as en aan de verticale as.

Brachypneuma of brachypnoe = kortademig-

heid.

Brachypodium, > Kortsteel.

Brachyprisma noemt men in de geometrische

kristallographie een afgeleid prisma, dat van de

brachy-as een afstand afsnijdt grooter dan de assen-

eenheid.

Brachypyramide noemt men in de geome-

trische kristallographie een afgeleide pyramide, die
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van de brachy-as een afstand afsnijdt grooter dan de
asseneenheid.

Brachylheciaceeën, een loofmossen-
familie met archegoniën in de oksels van de
bladeren aan de kruipende stengels. Blaadjes zijn rond
en glanzen als zijde. Verschillende geslachten zijn

Scleropodium, Eurynchium, Cirriphyllum, Campto-
thecium, Homalothecium en Brachythecium.

Brachyura of krabben noemt men de tot

de klasse der schaaldieren behoorende familie der

kortstaartige kreeften. Voor dierkundige bijzonder-

heden, > Krabben.
Uit de historische geologie is de b. eerst bekend

sinds het Perm, nl. uit de Zechstein van Thüringen;
hiertoe behoort bijv. het geslacht Hemitrochis-
c u s. Overigens kent men weinig vertegenwoordigers

uit het Palaeozoïcum. De Cretaceïsche en Tertiaire

vormen zijn talrijker.

Brachyurus, > Kortstaartaap.

Brackcl , Ferdinande, Freiin von,
Duitsch romanschrijfster; zij leidde de Katholieke
ontspanningslectuur in Duitschland in. * 24 Nov. 1835
op het slot Welda (Westfalen), f 4 Jan. 1905 te Pader-
bom.
Hoofdwerken: de veelgelezen romans : Die

Tochter des Kunstreiters
(
971930) ;

Am Ileidstock (1881);
Daniella (1879) ;

lm Streit der Zeit (1897) ;
de novelle

:

Der Spinnlehrer von Carrara (1887) ;
Gedichte (1873)

;

Mein Leben (1905). — Li t. : E. M. Hamann (1908).

Braekenridge, Hugh Henry, Amer.
predikant en satirisch schrijver, Schot van afkomst.
* 1748, f 1816. Verwierf groote populariteit door zijn

satire op Amer. toestanden, getiteld Modem Chivalry.

Het eerste deel in 4 banden verscheen 1792— ’97;

een tweede deel in 2 banden in 1804, maar dit was een
mislukking. Het is een reisbeschrijving in den trant

van Don Quichote. Pompen.
Bracket, trapas van rijwiel.

Braconidac, * Sluipwespen.

Bracq , Hendrik Frans, bisschop;
* 26 Febr. 1804 te Gent, f 17 Juni 1888 aldaar. In 1830
werd B. seminarie-leeraar te Gent; hij was een onwan-
kelbaar opleider der jonge levieten, aan wie het Holl.

bewind den toegang tot het seminarie onmogelijk
maakte. In 1840 stichtte hij het blad De Vlaming
om de rechten der Kerk tegen haar belagers te ver-

dedigen. Ook gaf hij een reeks Vlaamsche schoolboekjes
en stichtelijke werkjes uit. In 1865 werd B. benoemd
tot bisschop van Gent. In 1868 stichtte hij de thans
nog verschijnende Godsdienstige Week.
L i t. : Leven en werken der Zuidnederlandsche

schrijvers (VI. Acad. 1900). Allossery.

Bractcaten, ronde hangversierselen van geplet
goud, zoowel bij Grieken en Romeinen als bij Kelten
en Germanen in gebruik. Te Wiewerd (Friesland) werd
een verzameling b. van Frankische fabricage in een
aarden pot opgegraven, die daar in de 7e eeuw moet
verborgen zijn. Verzameling thans aanwezig in het
Rijks Museum van Oudheden te Leiden.
L i t. : Holwerda, Neerlands vroegste Geschiedenis

(

21925, 253) ;
Bodes, Friesland tot de 11e eeuw (1927,

185) ; Daremberg-Saglio, Dict. d’Antiq. Gorris.

Bractee is een > blad, dat een bloem of een
bloemstelsel in den oksel heeft. In het eerste geval
noemt men de b. schutbladen (fig. a, vogelmelk),
in het tweede geval draagbladen (fig. b, bloeischeede
van den aronskelk, fig. c, linde). Een krans van brac-
teeën onder de bloem (fig. d, Anemone Pulsatilla)

of onder het bloemstelsel (fig. e, zwanenbloem) heet
omwindsel. Omwindsels treft men vooral aan
bij schermbloemigen en samengesteldbloemigen.

Bracteolen, > Blad.

Brad, stadje in Zevenburgen (Roemenië, 46° 9' N.,
22° 47' O.), 3 000 inw.; goudmijnen. Spoorwegstation.
Braddock, spoorwegcentrum in den N. Amer.

staat Pennsylvania (40° 24' N., 79° 53' W.), aan de
Monongahela-rivier; in 1930: 19 329 inw. B. vormt
slechts één industrieele agglomeratie met N. Braddock
(16 782 inw.) en Rankin (7 956 inw.). Belangrijke

staalindustrie.

Braddon, Mary Elisabeth, Eng.
romanschrijfster; * 1837, f 1915. Zij won in 1862 een
geweldige populariteit en een fortuin met haar sensa-

tioneelen misdaad-roman Lady Audley’s Secret (onge-

veer een millioen exemplaren verkocht, in alle talen

vertaald, verfilmd!). In 1874 huwde zij met een
uitgever Jolm Maxwell, maar bleef meer dan 40 jaren
lang den eenen roman na den anderen afleveren.

De laatste was The Green Curtain (1911).

Brade, W i 1 1 i a m, componist; * 1560, f 1630
te Hamburg; lid van de hofkapel van Christiaan IV
te Kopenhagen; kapelmeester in Brandenburg en aan
het hof te Sleeswijk, muziekdirecteur te Hamburg.
Werken: 4 boeken met dansstukken (Paduanen,

Gaillarden, enz.
;
in afzonderlijke stemmen uitgegeven,

Hamburg 1609, 5 st.
; 1614, 6 st.

; 1617, 5 st.
; 1621,

5 st.). Eenige losse dansstukken bleven bewaard in de
verzamelingen van Füllsack en Hildebrand (1607 en
1609). — L i t. : Mitteilungen des Vereins für Ham-
burger Gesch. (V en VI)

; A. Moser, Gesehichte des
Violinspiels (90).

Braden, het geven van een bruin korstje door
middel van heet vet in een gesloten ruimte: op de
kachel in een braadpan met deksel; in den oven in
de braadslee of op den rooster.

Braderij, oorspronkelijk de plaats, waar de spij-

zen worden gebraden en ook verkocht. Mogehjk is

hiervan afgeleid de beteekenis, welke het woord
(meestal verfranscht tot braderie) heeft te Brussel en
enkele andere steden, nl. een bijzondere verkoopdag,
door kleinhandelaars van een bepaalde straat inge-
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richt, waarbij de waren buiten den winkel worden

uitgestald, men reclame-artikelen aan den man
tracht te brengen en het volk naar die straat lokt door

speciale attracties (spelen, drink- en smulpartijen, de

verkoopers verkleeden zich, enz.).

Bradford, 1° fabrieksstad in het graafschap

W e s t - R i d i n g, Engeland, 53° 48' N., 1° 45' W.,

aan een zijriviertje van de Avon. In de 18e eeuw nog

een dorp, thans 300 000 inw. Industrie van fijne wollen-

en halfwollen stoffen, speciaal kamgaren. Fabrieken

van zijde en mohair. Het nabij gelegen Saltaire ver-

werkt alpacawol. Metropool voor den wolhandel.

G. de Vries.

2° Stad in den N. Amer. staat Pennsylvania
(41° 59' N., 78° 44' W.), met 19 306 inw. (1930);

schilderachtig te midden van beboschte heuvelen

gelegen, in de onmiddellijke nabijheid (5 km) van het

Alleghcny State Park. De streek is zeer

rijk aan petroleum, en leverde tusschen 1877 en 1887

40% van de wereldproductie. Heden telt men er nog

een 20 000 bronnen, waarvan de productie door twee

buisleidingen naar de kust wordt vervoerd. Hout-

nijverheid, steenbakkerij, machinebouw en glas-

fabricage. Polspoel.

Bradford, G a m a 1 i e 1, Amer. schrijver,

vooral van biographische werken. * 1863 te Boston;

stud. aan de Harvard Universiteit.

Werken: Types of American Character (1895)

;

A Pageant of Life (1904) ;
Lee, the American (1912)

;

Portraits of Women (1916) ;
American Portraits (1922).

Bradford-on-Avon, oud stadje in het graaf-

schap Wilts (Engeland, 51° 11' N., 3° 11' W.), ca.

6 000 inw., aan den voet der Cotswold Hills, waarop

reeds in de M. E. schapenteelt. Beroemd St. Laurens-

kerkje, in Saksischen stijl, de oudste onveranderde

kerk van Engeland.

Bradley, 1° Andrew Cecil, Eng. letter-

kundig criticus. * 1851. Studiën te Oxford. Prof. der

letterkunde achtereenvolgens te Liverpool, Glasgo

w

en Oxford (tot 1906).

Werken: Commentaar op Tennyson’s In Memoriam

(1901) ;
Shakespearean Tragedy (1904) ;

Oxford Lectures

on Poetry (1909); A Miscellany (1929).

2° Francis Herbert, Eng. wijsgeer,

* 1846, f 1924; hoogleeraar te Oxford. B. bestreed

het empirisme en werkte de leer van Kant verder uit

tot een systeem, dat verwant is met dat van Hegel.

Werken: Ethical studies
;

Principlcs of logic

;

Appearance and reality, enz.

3° H e n r y, Eng. philoloog, redacteur van de

New English Dictionary. * 1845, f 1923. Studiën

te Oxford. Leeraar; redacteur van The Academy;

president Philological Society; vele eere-doctoraten;

eerelid van de Ned. Maatschappij voor Letterkunde.

Werd mederedacteur van de New Engl. Dict. in 1889,

en na den dood van sir James Murray in 1916, hoofd-

redacteur.

Werken* Bewerkingen van Stratmann’s Middle

English Dictionary en Morris’s Historical Grammar en

eenige doelen van de Early English Text Society

;

Collected Papers with a Memoir by Rob. Bridges (1928)

;

vele artikelen.

4° James, Engelsch astronoom, professor in

Oxford, vervolgens directeur van de sterrenwacht in

Greenwich, als opvolger van Halley. * 1692, f 1762.

Doet met muurkwadrant en passage-instrument plaats-

bepalingen aan vaste sterren, nauwkeuriger dan alle

vroegere en die nu nog van waarde zijn. Ontdekt daarbij

de nutatie en de aberratie. P- Bruna.

Bradshaw Society (Henry Bradshaw Litur-
.

gical Texts Society), uitgeefster van documenten der

Westerschc liturgieën.

Bradvvardine , Thomas, Engelsch theoloog

en wiskundige, genaamd doctor profundus. * ca. 1290,

f 26 Aug. 1349. Hoogleeraar in theologie te Oxford.

Hofgeestelijke van Eduard III. Aartsbisschop van

Canterbury. Zijn hoofdwerk is De causa Dei adversus

Pelagium et de virtute causarum ad suos Mertonenses

(ed. H. Savile, Londen 1618). Hierin kan men een

streven tot mathematische inkleeding van het betoog

opmerken. Op wiskundig gebied schreef hij Arith-

metica speculativa (1502), De proportionibus veloci-

tatum (Parijs 1495, Venetië 1505), Geometria specu-

lativa (1530), De quadratura circuli (1495).

Dijksterhuis.

Bradyarthrie (^ Gr. bradus = langzaam,

arthron = gewricht), een verlangzaamde, slepende

spraak, met opvallend zachte stemgeving, tengevolge

van gestoorde overbrenging der motorische prikkels

naar de uitwendige spraakorganen.

Bradyeardie, het verschijnsel van een langzamen

pols. De oorzaak hiervan kan in of buiten het hart

zijn gelegen. Onder zenuwinvloed kan een langzame

pols optreden bij hersenprocessen. Ook ziekten in het

hart zelf kunnen aanleiding geven tot verlangzaming

van den hartslag (> Hartblok). Tenslotte zijn er een

aantal personen, die hun heele leven een langzamen

pols hebben zonder eenigen hinder hiervan te onder-

vinden. v. Balen.

Braclylalic (< Gr. lalein = spreken), > Bradyar-

thrie.

Bradypus, > Luiaard.

Bradyseismcn noemt men langzame bodem-

bewegingen, die bijv. ten gevolge van vulkanische

werking kunnen ontstaan. Zij worden soms aangetoond

door verschuiving van de strandlijn (Serapis-tempel

bij Pozzuoli, Napels). Grooten omvang aannemende

bewegingen van dezen aard noemt men > epiroge-

netisch. Jong.

Braekeleer, 1° Ferdinand de, Belgisch

schilder; * 12 Febr. 1792 te Antwerpen, f 16 Mei 1883

aldaar; een der eerste leerlingen van M. v. Bree.

In den aanvang beïnvloed door het werk van den

Engelschman Wilkie en dat van den Franschman

F. Granet (koloriet) en misschien door Ingres, trok

hij van 1819—1822 naar Italië. Eerst was hij voor-

namelijk portret- en historieschilder, maar, misschien

onder den toenemenden invloed van Wilkie, wierp

hij zich op het anecdotisch genre-werk (binnen-

huisjes).

Voorn, werk: De Spaansche Furie (Antwerpen,

museum).
2° Hendrik de, Belgisch schilder, zoon van

Ferdinand, * 12 Juni 1840 te Antwerpen, f 23 Juli 1888

aldaar. Met zijn oom Hendrik Leys, bij wien hij stu-

deerde, de voornaamste schilder van de tweede helft

der 19e eeuw in België. (Zie plaat bij Nieuwe > Ant-

werpsche Schilderschool.) Zonder veel verbeelding

en verstandsontwikkeling werd hij de schilder van

het licht en de kleur. Daaraan was alles ondergeschikt,

tot zijn onderwerp toe. In afwijking van zijn vader

zocht hij niet het anecdotische, doch het kleureffect.

De voorwerpen in binnenhuis en stilleven zijn alle

behandeld met een zorgzame liefde, die bijna enkel

op het koloriet gericht is. Zijn werk vertoont daarin

groote verwantschap met de Nned. schilders uit de
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17e eeuw, de Hooch, Ter Borch en vooral Jan Vermeer.
Meestal overhcerscht een goudbruine zonnige toon,
later wordt zijn palet iets helderder. Gedurende zijn

leven werd hij weinig gewaardeerd, en gingen zijn

doeken voor een spotprijs van de hand. Toch maakte
hij school, zoowel onder de Brusselsche kunstenaars,
bijv. Verhaeren en Réné Janssens, als onder de Ant-
werpsche, bijv. Verhaert, Mertens, Brunin e.a.

Voorn, werken: De Geograaf (1872, Brussel,
museum)

; De Hoornblazer (Brussel, privaatbezit)

;

Trap van het Waterhuis te Antwerpen (1877—78,
Antwerpen, museum); Zaal in bet Waterhuis (1877—78,
Antwerpen, museum)

;
Het Joodshuis (1877, Antwerpen,

privaatbezit); De Waterverfschilder (1878, Brussel,
privaatbezit) ; Het Ontbijt (1885, Brussel, privaatbezit).— L i t. : Lemonnier, Henri de B. et son oeuvre (1905)

;

Hymans, Belgische Kunst im 19. Jahrhundert (1906)

;

Rooses, Gesch. der Kunst in Flandern (1914) ;
Pol de

Mont, De Schilderkunst in België (1921, 38 vlg.).

Knipping.

Braffe, gem. in de prov. Henegouwen, ten Z.O.
van Doornik; opp. 648 ha, ca. 500 inw.; zand- en
kleiachtige landbouwgrond; kerk met gedeelten uit
de 16e eeuw; kasteel.

Braga, 1° district in Portugal; opp.
2 736 km2

,
ca. 376 000 inw.

2° Hoofdstad van het gelijknamige district

in Portugal, 22 000 inw. Gelegen op een hoogte in het
vruchtbare dal der Cavado. Aartsbisschopszetel (aart-

bisdom met 6 suffragaanbisdommen); primaatszetel
van Portugal (sinds 1716).

B. was reeds bij de Romeinen bekend als Bracara
Augusta. Na 409 hoofdstad der Sueven; sinds de ver-
woesting van Astorga door de West-Goten (433)
metropolitaanzetel van Galicië. Kort na 1100 resi-

dentie der Portugeesche regeerders. In de omgeving
de overblijfselen van een oude Rora. stad (Citania);

op een berg de bedevaartskerk Bom Jesus.
Kunst. Uit den tijd der West-Goten dateert de

kapel van St. Hiëronymus (de Real). De Romaansche
kathedraal met hoofdkapel in laat-Gotischen, over-
laden stijl, heeft nog de eenvoudige oorspronkelijke
portalen. De tombe van aartsbisschop Gon^alo Pereira
is uit 1336, het rijk gesneden koorgestoelte is van de
18e eeuw. De meeste andere kerken zijn uit de 17e en
18e eeuw.
L i t. : Barreiros, A cathedral de Santa Maria de B.

(1922) ; de Lacerda, A capela de Nossa Senhora da
ConceiQ&o (1923). Knipping.
De Ritus van Braga is een eigen ritus, wellicht

opklimmend tot de 6e eeuw, wat betreft zijn (Romein-
sche en inheemsche) grondslagen. Sindsdien aange-
vuld met allerhande uitheemsche gebruiken (Mozara-
bische, Gallicaansche e.a.). Na een wisselvallig be-
staan, sedert het begin dezer eeuw grondig herzien en
vastgesteld, en in 1919 en 1924 door Rome voor het
geheele aartsbisdom verplichtend gesteld.
L i t. : Archdale King, Notes on the Catholic Liturgies

(Londen 1930). Louwerse.
Braga, T e ó f i 1 o, Portugeesch schrijver en

politicus. * 1843 te Ponte Delgada, f 1924 te Lissabon.
Werd tweemaal president gekozen van de Portugeesche
republiek, en gold als een algemeen geachte persoon-
lijkheid. Hij liet vele werken na op literair en histo-
risch gebied, waarvan er vele vertaald zijn in het
Engelsch, Fransch en Duitsch. Zijn erkenning van
den Spaanschen invloed op de Portugeesche letteren
is oprecht. Ook was hij Portugal’s beste folklorist.
Voorstander van het Positivisme bevorderde hij

deze philosophische richting in alle Portugeesch
sprekende landen.

Voorn, werken: Theoria da Historia da Littera-

tura Port.ugueza (1881) ;
Epopêas da ra?a mos&rabe

(1871) ; Trovadores galecio-portuguezes (1871) ;
Poetas

palacianos (1872). Voorn, gedichten : Folhas verdes

(1859) ;
Visao dos tempos (1864) ;

Tempestades sonoras

(1864) ;
Ondina do lago (1866) ; Miragens seculares

(1869) ; Torrentes (1869). Op folkloristisch gebied
behandelde hij in Cancioneiro e Romanceiro portuguez
(1867) de geschiedenis der volkspoëzie. — L i t. : Teixeira
Bastos, Teófilo Braga e a sua obra (Porto 1893) ;

A.
Cabreira, Teófilo Braga e o positivismo (Lissabon 1917)

;

Fidelino Figuoiredo, Historia da critica litteraria em
Portugal (Lissabon 1916) ;

id., Historia da litteratura

realista, 1871—1900 (Lissabon 1924). Borst .

Braga, Dichterlijke mengelingen, een

geestig literair tijdschrift, dat van 1842—1844 heeft

bestaan, en later nog enkele malen herdrukt is. Niet
zonder humor kantte het zich tegen de in 1837 opge-

richte „Gids”. Stichters waren de predikant Winkler
Prins, De Hoop Scheffer (de latere Utrechtsche hoog-
leeraar) en J. J. L. ten Kate; doch hun namen bleven
nog jaren onbekend. Ook Jos. Alberdingk Thijm
werkte er aan mede. Het kleine getal scherpe en vooral

nuchtere hekeldichten heeft grooten invloed gehad op
de latere literatuur. Af en toe werd ook ernstig werk
vertaald (o.a. Victor Hugo en Lamartinej. Herdrukken:

1853, 1863, 1882; bloemlezing in 1864 onder den titel

„Bragiana”. Piet Visser.

Bragadino, Marco Antonio, Vene-
tiaansch veldheer, * 1520, f 1571. In den grooten

Turkenoorlog verdedigde hij de vesting Famagusta
op Cyprus gedurende een jaar tegen den groot-vizier

Moestafa Pasja en moest haar overgeven op 1 Aug. 1671,

korten tijd voor den grooten zeeslag bij Lepanto.

Ondanks het gegeven woord werd hij op gruwzame wijze

ter dood gebracht. Hij bleef in zijn vaderstad zeer

geëerd.

L i t. : J. B. Weiss, Weltgeschichte (VIII 1905).

v. Gorkom.
Bragaglia, Anton Giulio, Italiaansch

kunstcriticus en tooneelbestuurder, hoofdvertegen-

woordiger der moderne tooneelcritiek. * 10 Dec. 1890
te Frosinone. Sedert 1921 bestuurder van den offi-

cieelen, experimenteelen schouwburg te Rome, waar
futuristische, synthetische, expressionistische stukken
opgevoerd worden.
Werken: Fotodinamismo (1912) ;

Vademecum del

novizio intellettuale (1913) ; La maschera mobile (1926)

;

Scultura vivente (1928); 11 teatro delle revoluzione

(1929); Teatro teatrale (1929); Jazz-Band (1930);
Film sonoro (1930). Ulrix.

Brugaueu , het Romeinsche Juliobriga, versterkte

districtshoofdplaats in Portugal (41° 49' N. cn
6° 48' W.); bisschopsstad; ca. 5 500 (Kath.) inw.

In de omgeving tingroeven en teelt van zijderupsen.

Het koningshuis der B. is van hier afkomstig.

Verwiel.

Bragg , W i 1 1 i a m H e n r y ,
Engelsch

natuurkundige, * 2 Juli 1862 te Westward in Cumber-
land (Eng.). In 1886 prof. in de wis- en natuurkunde
te Adelaïde in Australië. Na eerst gewerkt te hebben
op het gebied van het electronenonderzoek, werd
in 1912 de ontdekking van > Laue, de interferentie

van Röntgenstralen in kristallen ter hand genomen.
Samen met zijn zoon William Lawrence
(* 31 Maart 1890 te Adelaïde) begon hij het onderzoek
volgens de draaikristalmethode. Hun gezamenlijke
arbeid over kristalstructuur werd in 1915 bekroond
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met den Nobelprijs voor natuurkunde. In 1919 werd

William Lawrence professor in de natuurkunde aan

de universiteit te Manchester. In 1930 kreeg William

Henry de Franklin-medaille.

Werken: W. H. en W. L. Bragg, X-Rays and

Crystal Structure (G. Bell en Sons, 41924); sir W. Bragg,

An Introduction to Crystal Analysis (idem, 1928). —
Li t. : V. Junk, Die Nobelpreistrager (Winkier, Leipzig

1930). J. van Santen.

Wet van Bragg stelt de betrekking vast tusschen

de golflengte en den reflectiehoek bij de terugkaatsing

van Röntgenstralen op een kristalvlak met netafstand

Fig. 1. Fig. 2.

Wet van Bragg.

d ;
luidt als volgt : n X — 2 d sin <p, waarbij n = 1, 2,

3, .... Deze wet geeft aan, onder welke hoeken er

gunstige interferentie bestaat tusschen verstrooid

licht, uitgezonden door punten (hier de atomen van

een kristalnet), die verspreid liggen over twee even-

wijdige vlakken met tusschenafstand d. Bij reflecties

van hooger orde zijn kleine afwijkingen van deze wet

waargenomen, doordat met de uiterst kleine breking

der Röntgenstralen geen rekening gehouden werd.

Fig. 1 toont den gang der interfereerende stralen

zonder breking; fig. 2 den gang van dezelfde stralen

met breking. J. De Smedt.

Bragoenen, ronde, soms zelfs bijna wielvormige

opvulsels aan de schouders, rondom den aanzet van

de mouw. De b.

ontwikkelden zich

in het eind der 16e

eeuw uit de pof-

mouw en bleven in

de eerste dertig jaren

der 17e eeuw bij

het vrouwencos-

tuum voortbestaan,

in conservatieve

kringen zelfs nog

langer. De b., kun-
nen klein en groot

voorkomen, enkel of

dubbel en, behalve

het veel voorkomen-
de straalvormige or-

nament, ook een

versiering met strikken hebben. v . Thienen.

Bralie, 233 km lange rivier in Pommerellen,

N.W. Polen. Ze ontspringt op den Baltischen landrug,

doorstroomt in haar benedenloop het Thom-Ebers-

walder oerstroomdal en mondt uit in den Weichsel.

Bij Bydgoszez (d.i. Bromberg) is de Brahe door een

kanaal verbonden met de Netze. fr. Stanislaus.

Brahe, Tycho, Deensch sterrenkundige (zie

signatuur bij art. Autograaf); * 1646 te Knudstrup

in Schonen, f 1601 te Praag. B. ontdekte 11 Nov. 1672

een nieuwe ster in

Cassiopea. In 1576

verleende Frederik

II, koning van
Denemarken, hem
een jaargeld, gaf

hem de beschik-

king over het ei-

landje Hven in de

Sont en stelde

hem in staat al-

daar de sterren-

wacht Uranien-

borg te stichten,

die, van alle hulp-

middelen voor-

zien, een leer- m .1 _ n
school der sterren- y

kunde werd voor heel Europa. Na Frederik ’s dood

(1588) verliet B. Denemarken, daar zijn steun, als

gevolg van verdachtmakingen bij Christiaan IV, werd

ingehouden. In 1599 riep keizer Rudolf II hem naar

Praag en schonk een hem jaargeld; B. werd hier in zijn

werkzaamheden ondersteund door Kepler en verbleef

er tot zijn dood. B. is vooral beroemd door zijn ster-

renkundige waarnemingen en ontdekkingen, en de

verbetering van sterrenkundige instrumenten. Wat de

inrichting van het heelal betreft, nam B. aan, dat

de aarde het middelpunt er van is.

Werken: o.a. Astronomiae instauratae mechanica

(Uranienborg 1598 ;
opnieuw uitg. Stockholm 1901)

;

Astronomiae instauratae progymnasmata (2 dln. Praag

1602 ; hoofdwerk).

Brahea, een geslacht van de familie der pal-
men (Palmae) met twee vertegenwoordigers; hoort

thuis in Texas en Mexico. Deze planten leveren eet-

bare, zoete steenvruchten, ter grootte van een kers.

De soort B. Roezli, blauwgroen van kleur, wordt aan

de Rivièra gekweekt.

Brahestad, •> Raahe.

Brahilov, > Braila.

Brahm, O 1 1 o, Duitsch literair-historicus

en criticus; * 8 Febr. 1856 te Hamburg, f 28 Nov. 1912

te Berlijn; was tevens werkzaam als leider van het

Deutsche Theater, nadien van het Lessingtheater te

Berlijn. Als zoodanig, in opvoeringen van Ibsen,

G. Hauptmann, Schnitzler, baanbreker van de nieuwe,

naturalistische regie- en tooneelspelkunst. Als literair-

historicus is hij een leerling van W. Scherer. Mede-

stichter van de vereeniging en het gelijknamig tijd-

schrift „Freie Bühne”.
Hoofdwerken: II. v. Kleist (

41911) ;
Kritische

Schriften (2 dln. 1913 vlg., dr. P. Schlenther).

Pintelon .

Brahma, pers van, > Hydraulische pers.

Brahmaan , lid van de kaste der Brahmanen,

de voornaamste der vier groote > kasten van Indië.

De Brahmanen, oorspronkelijk van zuiver Arisch ras,

maar later sterk met vreemd bloed vermengd, dankten

hun hoog aanzien aan het priesterlijk ambt, dat zij

in het Brahmanisme uitoefenden. Zij waren, en zijn

nu nog, de geestelijke leiders van Indië. Naast geleerden

en priesters treft men onder de Brahmanen ook

kooplieden, landheeren en soldaten aan. Zij zijn

op het oogenblik ook de leiders van de Indische

Nationale Beweging.
Lit.

:

> Brahmanisme. Belton .
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Brahmaansche kunst, > Indische kunst.

Brahmacjocpta, Indisch wiskundige. * 598,

f ca. 660. Leefde te Ujjain, Gwalior. Schreef ca. 628
de Brahma-sphoeta-siddhanta, waarin hoofdstukken
over algebraïsche vergelijkingen van den eersten en
tweeden graad voorkomen, over koordenvierhoeken,
volume van een afgeknotte pyramide en combinatie-
rekening.

Eng. vertaling van de wiskundige hoofd-
stukken door H. T. Colebrooke, Algebra with Arithmetic
and Mensuration from the Sanscrit of Brahmagupta and
Bhdscara (Londen 1817). Dijksterhuis .

Brahmahocn of Brahmapoetrahoen, een zwaar,
sterk hoenderras, hoofdzakelijk om het vleesch gefokt;
legt tamelijk kleine eieren, is erg broedsch

;
gewicht

ongeveer 6 kg. Het b. is meer wit met zwart of meer
zwart met wit van kleur en bezit een erwtenkam.

Brahmanu’s zijn bij de vier > Weda’s ingedeelde
religieuze prozawerken, van geringe letterkundige
waarde, doch van groot belang voor de godsdienst-
wetenschap. De godsdienst der oudere hymnenver-
zamelingen (Rigweda-samhita e.a.) blijkt er geworden
te zijn een zuiver mechanische offerdienst. Het offer

is niet meer middel, doch zelf doel en scheppende
natuurkracht, de kennis van het ritueel in al zijn onder-
deden is het eenig noodzakelijke en de priesterkaste,

die alleen deze kennis bezit, is oppermachtig geworden.
De Brahmana’s behandelen slechts de groote offer-

ceremoniën en geven in een eerste deel de tot in het
kleinste vastgelegde ritueele regels, van welker onder-
houding alle welslagen afhangt, in het tweede deel
een verklaring en uiteenzetting van alles, wat er bij

te pas komt, veelal in fantastische etymologieën,
duistere vergelijkingen en onmogelijke gelijkstellingen.

De Brahmana’s vormen het oudste Indische proza.
Hier en daar verbreekt een oude legende, terloops ter

verklaring aangehaald, de dorre uiteenzettingen.
Voornaamste is het Sjatapatha-Brahmana. Tijd van
ontstaan niet te bepalen, maar zeker meerdere eeuwen
vóór Chr.

Lit.: M. Wintcrnitz, Geschichte der Indischen
Litteratur (I Leipzig 1907); A. A. Macdonell, Sanskrit
Literature (Londen 71928

;
opgaven van lit., uitg. en

vert. aldaar). Zoetmulder.

Brahmanisme, eigenlijk de religieuze wereld-
beschouwing der Brahmanen, gegroeid uit de specu-
laties over de Wedische góden en het offerwoord,
Brahman; in lateren tijd beteekent het woord
dan de religieuze wereldbeschouwing der Brahmanen
in tegenstelling tot het Boeddhisme of, na de verdrin-
ging van het Indische Boeddhisme door den Islam,
tot het Mohammedanisme.
Men kan het Brahmanisme ook karakteriseeren als

een voorbereiding tot hetnu zeer levendige Hindoeïsme,
al moet men rekening houden met de zeer ingewikkelde
Indische wereld. Daarom is het bijna onmogelijk een
al te simplistische beschrijving van het Brahmanisme,
binnen de ramen van een encyclopedie-artikel te
vermijden.

De góden, door de Weda’s bezongen, werden door
de Brahmanen in een systeem geordend. Hierbij traden
sommige, waarschijnlijk niet-Arische, meer op den
voorgrond, als bijzondere beschermers van afzonderlijke
groepen en beroepen, maar vooral traden de liefdevolle
schepper Wisjnoe en de vernieler Roedra-Sjiva naar
voren. Deze twfee góden werden dan met Brahma, de
hoogste persoonlijke godheid, maar die eigenlijk geen
andere dan de hier vermelde functie heeft, tot een drie-

eenheid (trimoerti) verbonden. Een steeds verder
gaande systematisatie voerde dan tot monotheïstische
strevingen, die vooral tot uiting komen in den schepper-
god Pradzjapati, die zelfs Wisjnoe in zich opneemt
en als de hoogste of de ééne god geprezen wordt.

Naast deze systematisatie der godenwereld ontwik-
kelde zich een offer-ritueel. Speculaties over het offer

bewogen zich ten slotte rond het Brahma- of offer-

woord (niet te verwarren met de hoogste godheid
Brahma), dat opgevat werd als een geheimzinnige
kracht, wier werking de wereldorde (•> Rita) in stand
houdt. Het Brahma werd dan verder omgewerkt tot

den eeuwigen onveranderlijken oergrond, waaruit de
wrereld der verschijnselen naar voren treedt, en einde-
lijk geïdentificeerd met het Atman (adem)
eigenlijk de diepere kern der menschelijke persoon-
lijkheid. De mensch, die neerdaalt in de diepte zijner

persoonlijkheid, ontdekt de eenheid van zijn persoonlijk
atman met het kosmische Atman: dat wordt uitgedrukt
in de formule: tat twamasi (dat zijt gij). Brah-
man-Atman is dus de eenige werkelijkheid; de indivi-

dueele zielen en de verschijnselen zijn slechts open-
baringen van die eenige werkelijkheid.

Met deze opvattingen werd dan de leer der ziels-

verhuizing verbonden: in de speculaties over het offer

werd het lot van den mensch beslist door het opdragen
van het juiste offer en het uitspreken van het juiste

offerwoord; nu ontstaat de leer, dat het lot van den
mensch afhankelijk is van zijn daden, in een vroeger
bestaan gesteld; niet de kracht van het offer, maar de
wet van het karman (daad) beheerschte zijn

leven; zij bond hem vast aan den kring der weder-
geboorten (samsara). Hieruit ontstaat dan een bijzonde-
re verlossingsleer. Alles wat van den wereldgrond
onderscheiden is, lijdt. Om aan het lijden te ontsnap-
pen moet men dus terug, met den wereldgrond, met
Brahman-Atman één worden. Zoolang de mensch zich

niet van zijn eenheid met den wereldgrond bewust
is, verlangt hij naar dingen, die ervan onderscheiden
zijn en stelt hij daden, die hem steeds opnieuw aan het
bestaan vasthechten, zoodat hij in den kring der
wedergeboorten gevangen blijft. Daarom moet de
mensch het bewustzijn, de kennis zijner eenheid
met den wereldgrond trachten te bereiken, want dan
begeert hij niets meer, verzaakt hij aan het bezit van
rijkdom, vrouw en kinderen, wordt hij bedelmonnik,
verbreekt den kring der wedergeboorte en verzinkt
voor eeuwig in den schoot van het Brahman-Atman.
Haar voor latere tijden maatgevenden vorm kreeg

deze leer in den strijd tegen het Boeddhisme, die
ongeveer samenvalt met het opkomen van den
> Wedanta.
Lit.: E. Hardy, Indische Religionsgeschichte (1898);

I. Dahlmann S.J., Indische Fahrten
(

21927) ; R. Grousset,
Les philosophies indiennes (2 dln. 1931) ; G. Dandoy,
L’ontologic du Vedanta (1932). Goede samenvattingen
in : J. Huby, Christus. Manuel d’histoirc des religions
(1923) : A. Anwander, Die Religionen der Mcnschheit
(1927). Bellon.

Brahmapoetra (= zoon van Brahma), rivier
in Tibet en Voor-Indië, 26° 10' N., 91° 50' O., lengte
2 900 km, opp. stroomgebied 670 000 km2

. Ontspringt
op een hoogte van 4 700 m, ten Oosten van de Mana-
sarowar-meren op het hoogland van Tibet, door-
stroomt onder den naam van Sangpo een hoogdal,
doorbreekt op een hoogte van 2 500 m een serie kloven
onder den naam van Dihong; is bij het uittreden slechts
60 m breed; ontvangt in de vlakte van Assam vele
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zijrivieren, en zet daar in den zomer groote gebieden

onder water. In Bengalen vereenigen zich vele armen
tot de Soerma-rivier met een groot inundatiegebied,

voor de theecultuur in gebruik, evenals in Assam.
Een tak, de > Dzjamoena, stort zich in den Ganges.

Brahmapoetra- en Gangeswater komen via de reus-

achtige trechtermonding, de Meghna, in zee. De
Brahmapoetra heeft het grootste deel van het Oosten

der Delta van Bengalen opgebouwd. G. de Vries.

Brahms, J ohannes, Duitsch componist;
* 7 Mei 1833 te Hamburg, f 3 April 1897 te Weenen.
Hij ontving zijn eerste muziekonderricht van zijn

vader, die contra-

bassist was, en

werd daarna door

Eduard Marx ver-

der opgeleid.

Dank zij de war-

me aanbeveling

van Schumann in

de Neue Zeit-

schrift für Mus ik

(1853), trok hij

weldra als pianist

en dirigent deaan-

dacht. Na eenige

jaren als dirigent

te Detmold te

hebben gewerkt,

vestigde B. zich

in 1862 te Wee-
nen, waar hij, af-

gezien van eenige

korte onderbre-
J. Brahms. kingen, tot zijn

dood toe heeft geleefd, als componist vooral de

beide laatste decenniën van zijn leven een Europeesche

vermaardheid genietend. Zijn vriendschap met den

Weenschen muziekcriticus Hanslick had tot gevolg,

dat B. als de muzikale tegenstander van Wagner

werd beschouwd, hetgeen tot heel wat misverstanden

aanleiding heeft gegeven. Brahms’ beteekenis als

componist berust op zijn streven, den romantischen

geest van zijn tijd met de klassieke middelen te

benaderen. Zijn kunst is de afsluiting van de composi-

torische richting, die door meesters als Bach, Haydn,

Beethoven, Schubert en Schumann werd beoefend.

In constructief opzicht trekt Brahms’ geconcentreerde

vormgeving de aandacht, melodisch is de voorliefde

voor volkswijzen op te merken, wat de rhythmiek

betreft het veelvuldig gebruik van syncopen, terwijl

zijn harmoniek weinig boven die der Weensche Klas-

sieken uitgaat en ook zijn instrumentatie door de

afwezigheid van coloristische neigingen conservatief

aandoet, vergeleken bij die van Berlioz, Liszt, Wagner

en Bruckner. De mentaliteit, die uit Brahms’ muziek

spreekt, is nu eens melancholisch, „grübelnd”, dan

weer gemoedelijk en humoristisch, doch nooit uitge-

laten; zij toont een beheerschte levenshouding, waarin

de donkere stemmingen overwegen.

Van zijn zeer talrijke werken is zijn kamermuziek,

waartoe merkwaardigerwijze ook zijn symphonieën

zouden zijn te rekenen, het waardevolst, evenals zijn

liederen. Ook de aan Schumann ’s klavierstijl aan-

knoopende pianosonaten behooren tot zijn beste

werken.
Werken: voor orkest vier symphonieën ;

twee

serenades ;
twee ouvertures (o.w. de Akademische Fest-

ouverture)
;
variaties op een thema van Haydn

;
twee

pianoconcerten ; één vioolconcert, één dubbelconcert

voor viool en cello
;
koorwerken (o.a. Ein deutsches

Requiem, Alt-Rhapsodie)
;

kamermuziek voor alle

mogelijke bezettingen
;
pianomuziek (sonaten, variatie-

werken enz.) ;
orgelwerken

;
liederen en duetten. Talrijke

arrangementen. Een Gesamtausgabe van Brahms’
muziek verscheen bij Breitkopf und Hartel (Leipzig

1926—’28). — L i t. : Max Kalbeek, J. B. (4 dln. 1904

—

14) ;
W. Niemann, B. (Stuttgart 1920) ;

A. von Ehr-

mann, J. B. (met thematischen catalogus van Brahms*
volledige werken ;

Leipzig 1933). Verder talrijke kleinere

publicaties op biographisch en stilistisch gebied. De in

1906 te Berlijn gestichte Brahms-Gesellschaft gaf

Brahms’ briefwisselingen uit (18 dln.). Reeser .

Brahoei-bewoners van Beloedzjistan tot de

Iranische volkerengroep behoorend, een Drawidische

taal sprekend.

Braibant, gem. in de prov. Namen, N.W. van

Ciney, aan de Bocq; 400 inw., grootendeels Kath.;

opp. 885 ha; landbouw.

Braila (of Brahilov), voornaamste havenstad

van Roemenië, 68 310 inw. (1930). B. ligt aan den

Donau en is bereikbaar voor schepen met een diep-

gang van hoogstens 6 m. Uitvoer van tarwe, maïs

en hout. B. heeft ook meel- en houtindustrie. Ned.

consulaat.

Braille, Lou
schrift in reliëf

voor blinden, het

> Brailleschrift.

Geboren 4 Jan.

1809 te Couvrai,

overleden 6 Jan.

1852 te Parijs.

Op 3-jarigen leef-

tijd blind gewor-

den, werd hij in

het blindeninsti-

tuut te Parijs op-

genomen, waar hij

om zijn weten-

schappelijken en

muzikalen aanleg

leeraar werd.

p. Joannes.

Brailleschrift

is, uitvinder van een punten-

L. Braille,

door Braille verbeterde

artillerie-

is het

blindenschrift van den Fr,

officier Charles Barbier. Het compleet alphabet met

punctuatie, dat 54 teekens vordert, ligt besloten in

6 punten, welke het heele systeem tot grondslag

1 4

dienen: 2 5. De combinaties der 6 punten worden

36
in 5 series verdeeld (zie fig.). Serie 1 wordt gevormd

uit de 4 bovenpunten. Serie 2 is serie 1 met punt 3.

Serie 3 is serie 1 met punt 3 en 6. Serie 4 is serie 1 met

punt 6. Serie 5 is een combinatie uit de 4 onder-

punten in dezelfde groepfiguren als serie 1. Vooraf-

gegaan door het cijferteeken dient serie 1 tevens om
de cijfers 1—10 aan te duiden. Ook wordt het Braille-

sclirift aangewend bij het muziekonderwijs. Het B.

wordt geschreven met een schrijfstift, de zgn. prikpen.

In stevig papier drukt de blinde de negatieven van de

puntencombinaties, zoodat deze aan de keerzijde

en reliëf komen te staan en tastbaar zijn. Hij gebruikt

daarbij prik-leien, waarmee hij enkelzijds of twee-

zijds-schrift kan maken. Enkelzijds kan hij het ook

door middel van een Hall- of Picht-Brailleschnjf-
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machine. De meeste landen kennen ook een Braille-

verkortschrift. In Holland bezit men nog geen alge-

meen erkend systeem. p. Joannes.

Brailowsky, Alexander, pianist. * 1898
in Rusland. Te Parijs, waar hij ook debuteerde, stu-

deerde hij aan het conservatorium. Staat thans in de
vele landen (ook Nederland), welke hij op zijn concert-

reizen bezocht, vooral om zijn Liszt- en Chopinspel,

aangeschreven als een der befaamdste pianovirtuozen

van den tegenwoordigen tijd. üanekroot.

Braiiic, > Brakene.

Braine-L’Alleud, Ned. Eigenbrakel, kanton

-

hoofdplaats in Waalsch-Brabant, arr. Nijvel; ca.

11 050 inw.; opp. 2 980 ha. Landbouw; zand-, mergel-
en potaardegroeven

;
belangrijke textielnijverheid

(wol en katoen); ververijen; leerlooierij; manden -

makerij; brouwerijen; houthandel. Dekenaat met
16 parochiën en 4 kapelrijen. Mooie Gotische St.
Stevenskerk met monumentale graftomben uit de
16e eeuw. Afzonderlijke parochiën op de gehuchten
Le Chenois en L’Hermite. Het allodium van B. was,
van de 11e tot de 13e eeuw, een bezitting van de

kasteleinen van Brussel. In de middeleeuwen was B.
een omwald stadje en een vrije gemeente der hertogen
van Brabant. De slag van Waterloo werd gedeeltelijk

op het grondgebied van B. geleverd, vooral de ver-
woede gevechten rondom het kasteel Hougoumont.
Het Waterloo-gedenkteeken, een 45 m hooge heuvel
met een leeuwenbeeld uit gietijzer, staat op het grond-
gebied van B. Geboorteplaats van kardinaal Mercier
(1851—1926); te zijner nagedachtenis werd aldaar
een bisschoppelijk college opgericht. Lindemans.

Bralne-lc-Chateau, Ned. Kasteelbrakcl, gem.
in Waalsch-Brabant (taalgrens); ca. 4 200 inw.; opp.
1 440 ha. Landbouw; katoenspinnerij. Oud burgslot
der graven van Hoorn.

Braine-le-Comte, Ned. ’s Gravenbrakel, stad
in het N. van de prov. Henegouwen, aan de lijn

Brussel—Bergen. Opp. 4 000 ha; 9 700 inw. Land-
bouw, industrie. In de St. Géry-kerk koor in Renais-
sance-stijl.

Braithwaite, R i c h a r d, Engelsch dichter
en landedelman van het Noorden. * 1688, f 1673. Gaf
na 1611 meer dan 20 bundels gedichten en satiren uit
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Ontwerp van Bramante voor de St. Pieter te Rome. Links eerste plan, rechts tweede plan.

in het Latijn en Engelsch, handig maar slordig ge-

schreven. Bekend is gebleven: Bamabae Itinerarium,

or Barnabee’s Joumel, verschenen in 1638, en voor de

elfde maal met uitvoerige bibliographie uitgegeven in

1876 door W. C. Hazlitt; opnieuw in 1933 door D. B.

Thomas. Pompen.

Braives, gem. in het W. van de prov. Luik, aan

de Mehaigne gelegen; opp. 713 ha, ruim 1 200 inw.;

landbouw; kasteden van B. en Via; „Tombe d’Ave-

nues”; oude heerlijkheid.

Brak vee is vee, dat wegens gebreken niet meer

bruikbaar is voor de fokkerij.

Brak water is een mengsel van zout en zoet water,

zooals bijv. veelvuldig bij riviermondingen wordt aan-

getroffen. De Duitsche oceanograaf Krümmel neemt

als laagste grens van het zoutgehalte hierbij aan

0,5—1%, hetwelk dus nog juist voor onze smaak-

zenuwen bemerkbaar is.

Brakcl, gem. in Geld. aan den linker Waaloever,

in het N.W. van de Bommelerwaard. De gem. heeft

een opp. van 1 290 ha en telt ong. 1 700 inw., waarvan

95% Ned. Herv. en 5% Geref. De bodem, die uit

rivierklei bestaat, wordt gebruikt als bouw- en weiland.

Daarnaast tuinbouw en riviervisscherij op de Waal.

B. is een zeer oud dorp. In 860 werd het Huis
B r a k e 1 reeds genoemd. In 1672 door de Franschen

verwoest, werd het in zijn tegenwoordigen vorm in de

18e eeuw herbouwd. Van het oude kasteel is niets meer

over dan de ruïnes van twee torens. Heijs.

Braken, 1° in de g e n e e s k. het door den

mond naar buiten komen van den maaginhoud. Dit

geschiedt onbewust reflectoir, onder invloed van her-

senzenuwen en met behulp van de buikspieren, het

middenrif en de ademhalingsspieren. Gelijktijdig

sluit zich het uiteinde van de maag. Braken treedt op

door prikkeling in de maag zelf (bedorven spijzen,

maagontsteking, bloed in de maag) of door zenuw-

prikkeling (braken bij hersenprocessen). Ook bij prik-

keling van het buikvlies (bijv. bij blindedarmontste-

king) kan braken optreden. v. Balen.

2° Term in den landbouw, > Braak.

Brakenburg, Richard, schilder, leerling

van Adr. van Ostade en waarschijnlijk van Jan Steen,

wiens werken hij vooral imiteerde (echter zwak); bij

voorkeur herbergscènes. * 1650, f 1702 te Haarlem.

L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.

Brakene, Fr. Braine, thans meest Ha in
genoemd, zijriviertje van de Zcnne, vloeit langs Braine-

1’Alleud, Wauthier-Braine en Braine-le-Chateau.

Ook een oude naam van de Zenne (in Bruocsella super

fluvium Braina, 10e eeuw), waaraan Brabant (Brac-

bantum) zijn naam ontleende.

Braker, U 1 r i c h, schrijver van een als tijds-

beeld gewichtige autobiographie: „Lebensgeschichte

und natürliche Abenteuer des armen Mannes im Tog-

genburg” (1789). * 22 Dec. 1735 te Nabis in Toggen-

burg (Zwitserland), f 11 Sept. 1798 te Wattweil; eerst

herdersjongen, dan soldaat, deserteerde bij Lowositz

en werd katoenwever in zijn geboortestreek.

L i t. : S. Boellmy (1923). Pintélon.

Bramante, Donato d’Angelo, Ital.

bouwmeester uit de buurt van Urbino. Aanvankelijk

werkt hij in het hertogelijk paleis van Urbino en

schildert daar ook (onder invloed van Piero della

Francesca en Mantegna). In 1472 of 1474 gaat hij naar

Milaan, waar hij zich nog korten tijd met schilderen

bezig houdt, doch al spoedig zich geheel wijdt aan de

architectuur. In 1499 is hij te Rome en ontplooit daar

zijn grootste bouwbedrijvigheid. * 1444 te Fermignano

(volgens anderen te Monte Astmaldo), f 1&14 te

Rome.
In de ontwikkeling van zijn bouwkunst zijn drie

factoren aan te wijzen: 1° de invloed der Noord-Ital.

architectuur en wel allereerst der oud-Christel. en

Romaansche (gelede pijlers, halfronde absis, koepel).

Voornamelijk echter bepaalt het middeleeuwsche

Noord-Ital. Baptisterium zijn kunst: zijn voorliefde

voor centraalbouw, met name voor den achthoek, en

zijn nissen-architectuur. Wat de decoratieve elementen

aangaat, deze neemt hij over van de Lombard ische

vroeg-Renaissance. 2° De invloed der Toscaansche

bouwkunst volgens de principen van L. B. Alberti:
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deze uit zich vooral in de verantwoorde bouwgeleding.
3° De invloed der antieke bouwkunst te Rome: de
achthoekige centraalbouw wijkt voor den cirkel-

vormigen, met cilinder en koepel.

Zijn voornaamste werk is zeker het ontwerp van de
nieuwe Sint Pieter. De oude basiliek had den vorm van
een Latijnsch kruis. Hij wilde nu deze Vredeskerk,
zooals hij ze noemde (om wille van Constantijn, die
de Kerk den vrede gaf), vereenigen met het Pantheon:
wat dus beteekent, dat hij het Latijnsche kruis wilde
inbouwen in een centraalbouw. Hiermee moesten de
korte armen van dit kruis verlengd worden, zoodat
een Grieksch kruis ontstond, bekroond door een cen-
tralen koepel. Zijn eerste plan was de vier kruisarmen
door een ronde absis af te sluiten en deze rechthoekig
aan de buitenzijde te ombouwen, den centralen koepel
door vier kleinere koepels te flankeeren en op de vier
hoeken van het vierkant, waarin hij de kerk gecompo-
neerd had, torens te plaatsen. De pijlers echter, die
den grooten koepel zouden moeten dragen, waren te

licht en daarom versterkte hij die in een tweede plan,

verkortte verder de kruisarmen, zoodat hij om de
absiden nu een afgesloten rondgang ontwierp, welke
ook naar buiten den ronden vorm der absiden weergaf.

Daardoor kwamen de hoektorens in naar buiten
uitspringende kwadraten te liggen. Met de rondgang
om de absiden nam hij een middeleeuwsche, in

N. Italië veel gebruikte bouwwijze weer op. Aan deze
plannen hebben de volgende bouwmeesters Sangallo
en vooral Madema nog veel veranderd, doch aan B.
komt de eer toe de kerngedachte van de nieuwe Sint
Pieter gegeven te hebben.

Navolgers en leerlingen waren o.a. Giulio Romano,
Bald. Peruzzi en Ant. da Sangallo. Op vele bouwwer-
ken in en buiten Rome heeft B. invloed gehad.

Voorn, werken: verbouwing van de S. Maria
presso S. Satiro te Milaan (centraalbouw met 8-hoekigen
koepel, vooral sacristie van binnen rijk versierd)

;

zuilenhof der Canonica van S. Ambrogio te Milaan
(slanke zuilen, hoekpijlers met takvormige uitsteeksels

over de schacht)
;

hof van S. Maria della Pace in Rome
(geen archivolten, op de bovenverdieping afwisselend
zuiltjes boven het midden der benedenbogen, rustend
op de borstwering, en pilasters, rustend op den vloer)

;

Tempietto in den kloosterhof van S. Pietro in Montorio
(1499—1502 ;

ronde centraalbouw, koepel achter ba-
lustrade op cirkelrond grondvlak)

;
verbouwing van het

Vaticaan met Damasushof
;

plannen voor de Sint
Pieter (1506) ;

havenkasteel van Cittavccchia (1508)

;

koepel op den dom van Loreto en plan voor de Casa
Santa in den dom (1509). — L i t. : v. Geymüller, Die
ursprünglichen Entwürfc für S. Peter in Rom (1875—’79);
Vogel, B. und Raffael (1910) ; Reymond, B., in Les
grands Artistes (z.j.)

; Frankl, Die Entwicklungsphasen
der neueren Baukunst (1914) ;

Frey, B.’s S. Peter-Ent-
wurf und seine Apocryphen (1915) ;

v. Bode, Die Kunst
der Frührenaissance (1923) ;

Venturi, Storia delParto
italiana (VIII 1923) ; Willich en Zucker, Baukunst der
Renaissance in Italien (1914—1929) ;

Wölfflin-Rose,
Renaissance und Barock

(

41926). Knipping.
Bramantino, bijnaam voor Bartolomeo

S u a r d i, Ital. schilder en bouwmeester; f vóór
1636. Werkte bij Bramante tot ca. 1600. Hij sluit zijn

stijl in hoofdzaak bij Mantegna aan, maar later, door
invloed van Bramante, kiest hij meer het monumen-
tale, met ronde vormen, warm incamaat en minder
harde omtrekken.

Voorn, werken: Christus (Milaan, Casa Soranzo);
Aanbidding der Wijzen (Londen, National Gallery

;

Milaan, Ambrosiaansche Pinacotheek)
; H. Familie

(Milaan, Brera)
; Kruisiging (Milaan, Brera). — L i t.

:

Venturi, Storia dell’arte italiana (VII 4 en VIII 2, 1915
en 1924). Knipping.
Brambach, Wilhelm, Duitsch muziek-

historicus; * 17 Dec. 1841; specialist op het gebied
der middeleeuwsche muziek en muziektheorie.
Werken: Die Musikliteratur des Mittelalters bis

zur Blüte der Reichenauer Sangerschule (1883) ; Her-
manni Contracti Musica (1884) ; Bibliographische Lösung
der Streitfrage über den Ursprung des Gregorianischen
Gesanges

(

21901).

Bramer, Leonhard, schilder te Delft.
* 1595, f 1674. Was eenige jaren te Rome, alwaar hij

onder invloed van Elsheimer kwam, wat blijkt uit zijn

neiging tot clair-obscur. Later schijnt ook Rembrandt
grooten invloed op hem gehad te hebben. Zijn koloriet
is niet aangenaam; hij is het gelukkigste in zijn teeke-
ningen.

L i t. : Oud-Holland (VII
;
XIII

;
XXII)

;
v. Wurz-

bach, Niederl. Künstlerlex. Schretlen.
Brammarl, Johannes, Carmeliet; * ca.

1340 te Aken, f 8 Sept. 1407 te Keulen. Hij doceerde
ca. 1380 te Parijs, werd in 1384 door het provinciaal
kapittel te Boppard als provinciaal van de Neder-
duitsche provincie aangesteld en bouwde als zoodanig
de Carmelietenkerk te Aken. B. was een der oprichters
van de universiteit te Keulen in 1388. Ofschoon een
aanhanger van het nominalisme, keerde hij zich tegen
Willem van Occam in de kwestie over de betrekking
tusschen geloof en rede.

L i t. : B. Xiberta, De scriptoribus scholasticis saeculi
XIV ex ord. Carm. (1931, 414-452). J. v . Rooij.
Brammen zijn stukken voorgewalst ijzer van

rechthoekige doorsnede, welke dienen voor het maken
van dik plaatijzer. > Ijzer- en Staalbereiding.
Bramra , bramsteng, bramzeil. Het

bovenste stuk van de masten van de grootere zeil-

schepen heet bramsteng, de raas en zeilen, daaraan
verbonden en bevestigd, respectievelijk bramraas en
bramzeilen. > Tuigage.

Branbergcr, J o h a n n, musicoloog; * 18
Nov. 1877 te Praag; specialist op het gebied der Bo-
heemsche (Tsjechische) muziek en cultuur, waarover
hij in nationale tijdschriften heeft geschreven; gaf oud-
Boheemsche muziek uit.

Branca , Wilhelm, > Branco.

Brancadoro, C e s a r e, pauselijk nuntius en
vice-superior der Holl. Zending (Dec. 1790—Juli

1795). * 28 Aug. 1765 te Fermo, f 10 Sept. 1837 als

kardinaalaartsbisschop van Fermo. Hij verliet, door
invallen der Fransche troepen gedwongen, in 1792
tijdelijk, in 1794 definitief zijn residentie Brussel,
woonde in 1792 en 1794 te Den Haag, maakte beide
malen ambts- en vormreizen door de geheele Zending,
werd met onderscheiding behandeld door de burger-
lijke overheden en leende zich tot hand- en spandien-
sten aan de Oranjepartij. In zijn vastenbrieven van 1793
en 1794 en vooral in een op verzoek der stadhouderlijke
regeering geschreven zendbrief van 7 Sept. 1794 laakte
hij de bedoelingen der Patriotten-partij, wat hem in

conflict bracht met den aartspriester Ten Hulscher en
vrijwel de geheele geestelijkheid van Holland. Bij de
komst der Franschen (Jan. 1796) week hij uit naar
Munster, vanwaar hij de Zending bestuurde tot zijn

benoeming als secr. van de Propaganda (Juli 1795).
L i t. : Gisb. Brom in Arch. Aartsb. Utr. (XXXVI,

227 vlg.)
;

J. C. van der Loos in Bijdr. v. Haarlem
(XXXVIII, 387 vlg. en XXXIX, 44 vlg.). Rogier .

Brancard, vervoermiddel voor zieken en gewon-
den. > Mooy (de).
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Brancardiers zijn in Lourdes de helpers bij het

vervoer en het baden der zieken. Reeds spoedig na 1858

moest de bisschop van Tarbes en Lourdes de hulp van

vrijwilligers voor deze taak inroepen. Een aartsbroe-

derschap, de Hospitalité de N. D. de Lourdes, nam
de leiding op zich, terwijl de verschillende bedevaarten

bij de Hospitalité aangesloten afdeelingen vormden.

In 1932 bedroeg het aantal vaste b. ongeveer 1 050.

De leden dragen lederen draagbretels met zilveren of

bronzen medailles. Elke mannelijke pelgrim, die

eenige jaren dienst als b. heeft gedaan, kan in de broe-

derschap van zijn bedevaart worden opgenomen.
Lasance.

Branchiac, > Kieuwen.

Branchidcn zijn een geslacht van Miletische

priesters, die doorgingen als de afstammelingen van >

Branchus en het Didymaion-heiligdom te Milete

bedienden, dat, met het orakel, alleszins reeds van de

6e eeuw v. Chr. af beroemd was zoowel bij de niet-

Grieken als bij de Grieken. > Didymaion.

Branchiopoda , orde van lagere kreeften. ->

Kieuwpootigen.
Branchiosauridac ( ^ Gr. branchia = kieu-

wen, sauros = hagedis) vormden een aparte familie

van kleine (2—20 cm) gepantserde amphibieën (stego-

cephalen). Ze zijn slechts fossiel bekend uit het Carboon

en Perm. De kop was breed en stomp en zeer groot in

vergelijking met de rest van het lichaam. Misschien

moeten de eerste voorloopers van de tegenwoordig

levende amphibieën onder de b. gezocht worden.

Crommelin.

Branchipus, -> Bladpootigen.

Branchiura, groep van lagere kreeften, die para-

siteeren op de huid van karperachtige visschen.

Branchius (of Branchiades), bijnaam van Apollo

zooals hij vereerd werd in den Didymaiontempel te

Milete. > Branchus.

Branclion, gem. in de prov. Namen, N.O. van

Gembloers, aan de Mehaigne; ca. 400 inw., grooten-

deels Kath.; opp. 610 ha; landbouw; steenbakkerijen.

Branch Theory, een opvatting in de Angli-

caansche High Church, volgens welke de Engelsche,

de Grieksche en de Roomsche kerk gelijkgerechtigde

takken zouden zijn van de eene algemeene Christelijke

Kerk en de bisschoppen dezer drie Kerken allen op-

volgers der Apostelen. Aanhangers dezer theorie waren

o^Newman (voor zijn bekeering), Pusey en de zijnen

en lord Halifax. J- Sassen.

Branchus, bij de oude Grieken een mythologi-

sche figuur, die door toedoen van Apollo de gave der

profetie had verkregen en wien een grafmaal met een

tempel werd gesticht te Didymoi bij Milete, alwaar

ook een beroemde orakelplaats was van Apollo Bran-

chius, aldus bijgenaamd ter herinnering aan den gun-

steling van den god. V. Pottelbergh.

Branco, Wilhelm, Duitsch geoloog en

palaeontoloog. * 9 Sept. 1844 te Potsdam, f 12 Maart

1928 te München. Branco werd in 1881 benoemd als

staatsgeoloog. In 1887 aanvaardde hij het professoraat

in de geologie te Koningsbergen; 1890 werd B. benoemd

in Tübingen, in 1895 in Hohenheim, tot hij tenslotte

in 1899 tot hoogleeraar in de geologie en de paleon-

tologie te Berlijn benoemd werd. Tevens werd hij aldaar

directeur van het geologisch -palaeontologisch insti-

tuut. Branco was een zeer veelzijdig geleerde en deed

studiën het licht zien over de ontwikkelingsgeschiede-

nis der ammonieten, over den fossielen mensch en in het

bijzonder over vulkanologische problemen. In 1907

nam hij weder den ouden familienaam Branco aan. In

1917 nam B. zijn ontslag als hoogleeraar.

Hofsteenge.

Brand, N. V. U i t g. M ij. v/h P a u 1,

gevestigd te Hilversum sinds 1925. In 1911 uitgeverij

begonnen onder den firmanaam P. B. en in 1916 omge-

zet in N.V. Uitg. Mij. v/h P. Brand. Nam in 1917

fonds van de firma Langenhuysen over. Voornaamste

uitgaven: Theol. Phil. en Kerk. Jurid. standaardwer-

ken van mgr. dr. G. van Noort, prof. dr. J. Beysens,

dr. L. Lijdsman CssR., dr. Th. Vlaming. Verder apo-

logie. cultuurhist. belletrie en schooluitgaven.

P . Coebergh.

Brand, sir Jan Hendrik, president van

den Oranje-Vrijstaat (1866
—

’88); * 6 Dec. 1823 te

Kaapstad als zoon van Christoffel B., f 14 Juli 1888.

Voorz. van het Kaapsche parlement, opgeleid aan het

Z. Afr. College aldaar, in 1845 te Leiden gepromo-

veerd tot doctor in de rechten, in 1849 te Londen als

advocaat toegelaten aan den Inner Temple, practi-

seerde als zoodanig te Kaapstad (1849— ’63), was van

1858 tevens prof. aan het Z. Afr. College, werd in 1866

verkozen als president van den Oranje-Vrijstaat en

herkozen in 1869, 1874, 1879 en 1884. Als Nederlandsch

en Engelsch cultuurdrager met Afrikaansch hart,

als jurist met evenwichtigen geest, was hij geknipt

voor pres. der republiek, welke hij het stempel van

modelstaat indrukte. In zijn strijd met Mosjesj

(> Basoeto) ligt in kiem de geschiedenis der volgende

vijftig jaren: poging der inboorlingen zich te hand-

haven tegen de West-Europeesche beschaving met

uitspeling van Britsche aanmatiging en heerschzucht

tegen Afr. juist inzicht van de roeping van het blanke

ras aldaar.

In 1867 werden diamanten ontdekt in West-Grikwa-

land nabij de Oranjerivier. Dit gebied was Afrikaansch

eigendom, gekocht door een zekeren Fouric van den

Korannakapitein Danser; van 1848—1864 had het deel

uitgemaakt van de Oranjerivier-Souvereiniteit en

daarna van den Oranje-Vrijstaat; op kracht van grond-

brieven, door de regeeringen uitgereikt, woonden de

Boeren er reeds twintig jaren. Na de ontdekking van

diamanten maakte kapitein Nicolaas Waterboer er

aanspraak op en sir Henry Barkly wilde het land bij

de Kaapkolonie inlijven. In het Kaapsche parlement

openbaarde zich verzet en de Hooge Commissaris

trok het wetsontwerp terug. President Brand bedwong

met moeite zijn Vrijstaters, werd naar Londen afge-

vaardigd, maar de Britsche regecring weigerde toe

te geven en kocht voor 90 000 p. st. alle aanspraken

af op het gebied, dat millioenen aan waarde bevatte.

Pres. Jan Brand, wiens lijfspreuk was: Alles sal

reg kom, was de lieveling van zijn volk, vormde

het tot een beschaafde samenleving, waar Brit en

Boer gelijke rechten hadden, bevorderde onderwijs en

zorgde voor den aanleg van spoorwegen. Besselaar.

Brandanus, Heilige. > Brendanus.

Brandao, A n t o n i o, Benedictijnermonnik

en Portugeesch geschiedschrijver. * 1584, f 1637

te Alcobapa. B. was professor in de Schriftuur in het

klooster van Alcoba^a en te Coimbra. Wegens zijn

buitengewone verdiensten werd hij tot abt gekozen

van het klooster van Coimbra en verwierf hij toegang

tot het college van academici aldaar. Na den dood

van Bemardo de Brito zette Brandao diens Historia

de Portugal voort, waarvan hij twee veradgdeelen

schreef. Deze werken waren getiteld: Terceira parte de

monarquia lusitana que contem a Historia de Portugal
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desde Conde don Enrique ate todo o reynado do Rey
dom Affonso Enriquez (Lissabon 1632); Cuarta parte
da monarquia lusitana que contem a Historia de
Portugal desde tempo do Rey, dom Sancho I ate
todo a reynado do Rey dom Affonso III (Lissabon
1632). Het vijfde gedeelte van dit werk, getiteld:

Quinta parte da monarquia lusitana que contem a
Historia dos primeros veynte y tres annos del Rey
Dom Dinis (Lissabon 1650) werd voortgezet door diens
neef Francisco Brandao. Borst .

Brandaris, 1° een bekende vuurtoren
op Terschelling voor de scheepvaart in den Vliestroom.

2° Een heuvel op > Bonaire.
Brandbalsem, •> Brandsmeersel.

Brandhluschapparaten worden gebruikt
voor het blusschen van een begin van brand.

Oudere vormen zijn zgn. Howardgranaten, zijnde

een kogelvormige flesch van lichtgroen glas met
water en 15,7% chloorcalcium en 5,6% chloormagne-
sium. Chloormagnesium ontwikkelt zoutzuurdampen,
welke een soort afdekking vormen om en over een
brandend voorwerp. Voorts de Hardersgranaat gevuld
met een oplossing van keukenzout (19 1

/2%) en chloor-
ammonium (9%) en de Schönberggranaat, gevuld
met een oplossing van keukenzout (6,5%), 17% kool-
zure natron en water. Het bluschvermogen van deze
apparaten was gering.

Nieuwe bluschapparaten bestaan uit een metalen
bus, gevuld met als bluschmiddel een waterige oplos-
sing van natriumbicarbonaat; tevens is in de bus
een glazen buis met wijnsteenzuur, salpeterzuur en
zoutzuur aangebracht, dat bij het omkeeren of het
indrukken van een knop zich met het natriumbicar-
bonaat verbindt, waardoor koolzuur ontstaat, dat
de vloeistof door een nauwe opening naar buiten drijft.

Andere apparaten werken met een stikstof- of kool-
zuurpatroon, die het bluschmiddel uitdrijft.

De in vele apparaten ingebouwde perspompjes
hebben het nadeel na eenigen tijd door het uitdrogen
van dichtingen lek te worden.
Voor het blusschen van brandende vluchtige stoffen

kan men met succes gebruik maken van aluin, zand,
zwavelzure dampen, ammoniak, vloeibare koolzuur,
dubbelkoolzure soda in poedervorm, broomaethyleen
en tetrachloorkoolstof, welke laatste middelen de
electriciteit niet geleiden en dus ook voor electrische
branden in aanmerking komen. Tetrachloorkoolstof
ontwikkelt bij in aanraking komen met sterk verhit
metaal het gevaarlijke gifgas phosgeen. Bij de toepas-
sing moet men dus voorzichtig zijn.

Voor het blusschen van vloeistof- en electrische
branden gebruikt men ook de zgn. schuimblusch-
apparaten. De vulling van een der in den handel zijnde
apparaten bestaat uit een oplossing van 15% alu-
miniumsulfaat, 2% saponine, 10% natriumbicar-
bonaat in water, benevens een glazen patroon met zuur.
Voor het ontwikkelen van schuim gebruikt men ook
wel zoethoutwortelextract. Op verschillende plaatsen
worden in den laatsten tijd schuimbluschapparaten
ook in grootten tot 5 000 liter schuim per minuut bij

het rijdende materiaal van de brandweer gebruikt.
L i t. : J. B. Roelofsen, Handboek voor de Brandweer.

v. Stekelenburg.
Brandbom, > Vliegtuigbom.
Brandculluur, > Afbranden.
Brande, Geeraerdt van den, lid van

den Olijftack en later facteur van de Antwerpsche
kamer De Goudbloem, auteur van het heiligenspel

Dorothea, maget en martelaresse, te Brussel vertoond
1641, van het destijds om zijn kluchtige, uit het volks-
leven gegrepen, intermezzo’s erg gegeerd spel Rosa-
linde, hertoginne van Savoyen (1641), en van een paar
op Spaansche leest geschoeide, sentimenteele drama’s,
o.m. La Gitanilla, naar Cervantes’ novelle (1649).
B. is gestorven vóór 1655.
Werk: Levensbeschrijving van Joannes van den

Bosch
*

.
Godelaine.

Brandca, Brandeum.
Brandeler, Henriëtte van Heuke-

lom van den, Nederlandsch componiste;
* 25 Sept. 1884 te Den Haag. Studeerde bij Zweers,
Wagenaar en Schafer en componeerde verschillende
liederen en koorwerken (o.a. een Requiem).

Branden, Frans Jozef Peter van
den, bracht het van werktuigkundige tot stads-
archivaris en invloedrijk leeraar in de voordrachtskunst
aan het Koninkl. Vlaamsche Conservatorium van zijn

geboortestad. * 14 Juni 1837, f 24 Maart 1922 te
Antwerpen. Schrijver van een twaalftal minderwaar-
dige tooneelstukken over huis- en familieleven,
onpersoonlijk naar vorm en inhoud, en in gebrekkige
taal. Schreef een boek over den 17e-eeuwschen
Vlaamschen tooncelauteur W. Ogier. Godelaine.
Brandenbourcj (Fr.), galon of tres, dienende

voor sluiting aan k leed ingstukken.
Brandenburg, 1° een provincie van Pruisen;

de historische kern, waaromheen Pruisen zich vormde.
Naar het W. reikend tot aan Elbe en Havel, grijpt
het land Oostwaarts ver over de Oder tot Drage en
tot dicht aan de Obra. Het gebied beslaat behalve
Berlijn, dat sinds 1920 een zelfstandige prov. vormt,
een opp. van 39 035 km2 en telt 2 592 419 inw., waar-
van 138 403 Kath.

Natuurlijke gesteldheid, afwatering. B. maakt
deel uit van de Noord-Duitsche Laagvlakte. Het
gebied, dat werd overdekt met afzettingen van het
landijs, doet zich voor als een vlak, hier en daar zacht
golvend landschap. Slechts op enkele plaatsen ont-
breekt het Diluvium en treedt het oudere gesteente
aan de oppervlakte, zoo bij Rüdersdorf, waar bont-
zandsteen, bij Sperenberg, waar gips ontgonnen wordt.
In N. en Z. vormen de twee groote landruggen nl. de
Baltische en de Zuidelijke landrug (Flaming), als
eindmoreenen door het landijs afgezet, de natuurlijke
begrenzing. In het Diluviale plateau ertusschen
werden door de smeltwaterstroomen drie in West-
Oostelijke richting verloopende oerstroomdalen inge-
sneden: het Thom-Eberswalder oerstroomdal, aan den
Z. rand van den Baltischen landrug, het Glogau-
Baruther oerstroomdal aan de N. zijde van de Flaming,
tusschen beide in het Berlijn-Warschau oerstroomdal.
Ook onderling zijn deze oude waterloopen door

d warsdalen als van Oder, Havel, en Spree verbonden.
De oude geschiedkundige landschapsnamen betrekt
men als regel op de Diluviale plateau ’s tusschen de
dalsystemen in: Prignitz van boven-Havel tot aan de
Elbe, Ückermark tot aan de Oder, Altmark links
van de Elbe, Neumark rechts van de Oder, Mittelmark
tusschen Havel bij Rathenow en Oder bij Küstrin,
nog door den middenloop der Havel verdeeld in
Havelland en Bamim, Zuidelijk van de Havelmeren
Teltow en Zauche. De rivieren behooren tot het stroom-
gebied van Elbe en Oder. De Elbe, die in het uiterste
N.W. de grens vormt, neemt hier de Havel op, links
stroomen Havel, Spree met Dahme, Nuthe en Plane
toe, rechts Rliin en Dosse. De Oder, hoofdrivier van
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het Oostelijk gebied, ontvangt links het water van
Bober en Lausitzer Neisze rechts van Warthe en Netze.
Uit den Ijstijd stammen ook de talrijke meertjes
(Sölle), kleine en grootere met ronden of langgerekten
vorm, die hier in de grondmoreene zijn ingebed.

Vegetatie. Een derde deel van den bodem wordt
ingenomen door bosschen. In het gebied van den
Baltischen landrug groeien op de vruchtbaarder leem-
gronden loofboomen (beuk), in tegenstelling met den
Zuidelijken landrug, die vrijwel uitsluitend naald-
wouden draagt. Ook op den zandigen bodem van de
oerstroomdalen kan slechts naaldhout groeien. De beste
weidegronden vindt men in het gebied van de Netze
en in het plateauland tusschen Bemau en Eberswalde.
Het heidegebied met zijn zandbodem werd voor een
groot deel in cultuur gebracht en levert nu gerst,

rogge, aardappelen. De beste gronden zijn de Elbe-
marsch in het N.W. en de linker-Odervlakte vanaf
Küstrin stroomafwaarts (suikerbieten, tarwe). Tabak
wordt verbouwd in de Ockermark bij Schwedt en
Vierraden. Enkele gebieden nemen een eigen positie
in, zooals bijv. het Spreewoud met tuinbouw, de
„Berge” om Potsdam en Werden met fruitteelt.

Bevolking, bestaansmiddelen. De bevolking
is in overgroote meerderheid van Germaansche afkomst.
Alleen de in de 6e eeuw binnengedrongen Wenden
hebben o.a. in het Spreewoud hun sporen achtergelaten
(aantal 63 000).

Wat de bestaansmiddelen aangaat,
komen land- en boschbouw op de eerste plaats. Ook
de veeteelt is belangrijk; melk- en zuivelproducten
vinden een goed afzetgebied in het nabije Berlijn. Toch
overtreft het aantal varkens dat der runderen. Bij

bovengenoemde bestaansmiddelen blijft de indus-
trie in beteekenis achter. De vroeger in Nieder-
lausitz beoefende schapenteelt gaf aanleiding tot het
ontstaan van een lakenindustrie, die gebruik makend
van rijke bruinkoollagen in Oberlausitz, zich verder
heeft uitgebreid, o.a. in Kottbus, Guben, Forst en
Luckenwalde. In de grootere steden vertoont de
industrie een veelzijdig karakter.

Verkeer. > Pruisen. Het goederenverkeer bedient
zich van het dichte kanalennet, met als kern de groote
binnenhaven Berlijn. Deze kanalen voldoen evenwel
niet meer aan de eischen van het moderne verkeer.
Slechts het Teltowkanaal en het Grootscheepvaart-
kanaal zijn bevaarbaar voor schepen van 600 ton.

Statistische gegevens. Van het cultuurland dient
76,89% als bouwland, 23,1% als grasland. Aandeel
der bevolking aan land- en boschbouw bedraagt 49%,
aan industrie 35,2% (1927), aan handel en verkeer
15,8%. Lips.

Geschiedenis. Brandenburg is ontstaan uit het
Noordelijk grensgebied van het Duitsche rijk, dat Karei
de Groote tegen de Slavische volken, met name de
Wenden, in liet Elbe- en Saalgebied had opgericht.
De Noordmark vormde er de kern van. De bevolking
werd eerst onder Otto I afdoend onderworpen en onder
bestuur geplaatst van markgraaf Gero. Tevens werden
er de bisdommen Havelberg (946) en Brandenburg
(948) opgericht. Na den dood van Otto I ging het
gebied grootendeels verloren, totdat Albrecht de
Ascaniër (naar het kasteel Ascanië bij Aschersleben),
bijgenaamd „de Beer”, in 1134 door keizer Lotharius
met B. beleend werd wegens hem bewezen diensten.
In 1144 noemde deze zich markgraaf van B. Hij is de
eigenlijke grondlegger van het gewest. Met behulp
van Hollanders en Vlamingen bracht hij landontgin-

ningen tot stand, voerde een wetgeving in en bevorder-
de door het stichten van kloosters en bisdommen de
Christelijke beschaving. Noordwaarts voegde hij

Priegnitz bij zijn gebied. Zijn zoon Otto I (1170— ’84)
werd opgevolgd door Otto II (1184—1205) en deze
door zijn halfbroer Albrecht II (1205— *20), die in den
Duitschen dynastiestrijd van Welf Ghibellijn werd.
Onder Jan I (1220— ’66) en Otto III (1220— ’67),
die gemeenschappelijk regeerden, werden de grenzen
uitgezet: in 1253 met Opper-Lausitz, in 1260 met de
Neumark. Ook ontstonden de steden Spandau, Kölln,
Berlijn en Frankfort a. O. Daarnaast verschillende
kloosters van Premonstratensen en Cisterciënsers,
waarvan Lehnin het meest vermaarde is. Otto IV
(1266—1309) wist zijn jongeren broer Erik tot aartsb.
van Maagdenburg aan te stellen en verkreeg de Bene-
den-Lausitz (1304). Waldemar de Groote (1309

—
’19)

herstelde de eenheid van het gebied en werd door zijn

neef Hendrik opgevolgd, met wien in 1320 het Asca-
nisch huis uitstierf. Na drie jaar van verwarring schonk
koning Lodewijk van Beieren het markgraafschap aan
zijn zoon Lodewijk, waarmee het huis Wittelsbach
(1323—1373) aan de regeering kwam. De drie Beiersche
vorsten, Lodewijk I (1323—1350), Lodewijk II (1350—
’65) en Otto (1365

—
’73), waren tamelijk machteloos.

Zij werden bestreden door den valschen Waldemar
en door keizer Karei IV, aan wien door het verdrag
van Fürstenwalde in 1373 Otto Brandenburg afstond.
De Lausitz was reeds vroeger (1323) aan Bohemen
gekomen. Nu werd ook B., dat sinds den Gouden Bul
in 1356 als keurvorstendom erkend was, met Bohemen
vereenigd. Karei nam zijn residentie te Tangermünde
en liet een „Landboek” aanleggen, waarin al de kastee-
len, dorpen en steden met hun bezittingen en inkomsten
waren geregistreerd. Onder zijn minderjarigen zoon,
Sigismund (1378—1415), ging het land achteruit
en het werd er niet beter op, toen Sigismund het in
pand gaf aan zijn neef, Joost van Moravië. Na diens
dood (1411) stelde Sigismund Frederik VI, burggraaf
van Neurenberg, uit het huis Hohenzollem, tot erfelijk

stadhouder van B. aan en schonk hem tegen betaling
van 400 000 goudguldens de keurvorstelijke waardig-
heid over B. in 1415. Twee jaar later had de plechtige
overdracht plaats te Konstanz. Frederik I (1415—1440)
veroverde de Ückermark en bestreed de Hussieten.
Frederik II (1440

—
’70) onderwierp de steden, o.a.

Berlijn, en kocht in 1455 de Neumark, die Sigismund
in 1402 aan de Duitsche Orde had verkocht, terug.
Albrecht Achilles (1470— ’86) kondigde in 1473 de
„Hausordnung” (Dispositio Achillea) af, waardoor B.
ongedeeld steeds aan den oudsten zoon zou ten deel
vallen. Jan Cicero (1486— ’99), vermoedelijk zoo
genoemd om zijn welsprekendheid, bevorderde het
Humanisme en ging te rade met afgevaardigden van
den adel en de steden (Landstanden). Joachim 1

(1499—1535) bedwong de roofridders. Hij stichtte in
1506 de universiteit te Frankfort a. O. en verbande
in 1510 de Joden uit zijn rijk. Ook was hij afkeerig
van het Lutheranisme. Zijn broer Albrecht, aartsb.
van Mainz en Maagdenburg, werd in den aflaatstrijd
betrokken. Joachim II (1535—71) begunstigde de
Hervorming, legde beslag op de kloosters en seculari-
seerde de bisdommen Brandenburg, Havelberg en
Lebus, waarover het bestuur werd gevoerd door jongere
familieleden. In 1537 sloot hij een erfverbroederings-
verdrag met Frederik III, hertog van Liegnitz,
Brieg en Wohlau, hetgeen door keizer Ferdinand I
ongeldig werd verklaard, maar waarop later Frederik

VI. 5
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de Groote zich zou beroepen om zijn aanspraken op

Silezië te doen gelden. Jan George (1571— ’98) voerde,

om den schuldenlast, dien zijn vader had nagelaten, te

verminderen, bezuinigingen in. Ofschoon hij zicli in

1580 aansloot bij de Luthersche „Formula Concordiae”,

verzette hij zich niet tegen de politieke activiteit

der Contra-Reformatie. Joachim Frederik (1598—1608)

sloot in 1599 het verdrag van Gera, waarbij hij Ansbach

en Baireuth aan zijn jongeren broer, en het vorstendom

Jagerndorf aan zijn tweeden zoon afstond. Sinds 1605

bestuurde hij Pruisen als administrator voor den zwak-

zinnigen hertog Albrecht Frederik. Jan Sigismund

(1008— ’19) was gehuwd met Anna, dochter van

Albrecht Frederik, en maakte daardoor aanspraak op

Kleef, Gulik en Berg, waarvan de hertog Jan Willem

in 1609 kinderloos overleden was. In 1613 werd hij,

om meer steun in het Rijnland te krijgen, Calvinist

en verkreeg door het verdrag van Xanten in 1614:

Kleef, Mark en Ravensberg. In 1618 werd hij, door den

dood van Albrecht Frederik, ook hertog van Pruisen.

Georg Willem (1619— ’40) stond, ofschoon Protestant,

onder invloed van den Oostenrijksch-gezinden graaf

Adam von Schwarzenberg. Het gevolg was, dat hij,

niettegenstaande zijn verwantschap met Frederik V
van den Paltz, zoolang mogelijk tijdens den 30-jarigen

oorlog neutraal bleef, tot Gustaaf Adolf, die met zijn

zuster gehuwd was, hem in 1631 tot aansluiting aan

zijn zijde dwong. In 1635 kon hij echter den vrede

van Praag sluiten. Frederik Willem (1640
—

’88)

is de grondlegger van den Brandenburg-Pruisischen

staat als Europeesche macht, waarvan het succes te

danken was aan zijn goed georganiseerd leger. Geduren-

de vier jaar had hij in dienst van Frederik Hendrik,

stadhouder, de krijgskunst geleerd. Bij den vrede van

Munster in 1648 verkreeg hij: Achter-Pommeren, de

bisd. Halberstadt, Minden, Maagdenburg (dit laatste

eerst in 1680 na den dood van den administrator,

August v. Saksen-Weissenfels). In het binnenland

vestigde hij de absolute macht door aan de standen

hun invloed te ontnemen. Hij verbeterde de financiën,

beschermde den landbouw en liet het Frederik -

Willemskanaal, een verbinding tusschcn Oder en

Spree, graven. In 1666 werd hij definitief bevestigd

in het bezit van Kleef, Mark en Berg. Zijn verhouding

tot Frankrijk was wisselend. In 1672 kwam hij ons

land tegen Lodewijk XIV te hulp, in ’73 sloot hij met

hem het verdrag van Vossem, in ’74 verbond hij zich

opnieuw met de Republiek en sloot in ’79 met Frank-

rijk het verdrag van St. Germain en Laye. (Over zijn

verhouding tot Polen en Zweden in dien tijd, > Prui-

sen.) In ’85, naar aanleiding van de opheffing van het

Edict van Nantes, verbreekt hij de goede verhouding

met Fr. en sluit zich aan bij het verbond, dat

Willem III, stadhouder, tegen Fr. voorbereidt. Met

behulp van Georg von Waldeck bracht hij vele binnenl.

hervormingen tot stand, de Hollander Raule stond

hem bij in den bouw van de eerste Brandenburgsche

vloot. In 1683 werd de eerste kolonie. Fort Groot-

Friedrichsburg, aan de Goudkust gesticht. De toe-

lating van refugié ’s bevorderde den opbloei der nijver-

heid. De „Groote Keurvorst” was gehuwd met Louise

Henriette, dochter van Frederik Hendrik. Hij was

een verstandig heerscher, die door zijn verschillende

maatregelen, waaronder nog genoemd moeten worden

een betere regeling der belastingen, o.a. invoering

van accijnzen, een postverbinding der uiteenliggende

deelen, de stichting eener universiteit te Duisburg

(1655—1818), de gelijkstelling van Calvinisten en

Lutheranen, terecht als „De Groote Keurvorst” mag
genoemd worden. Frederik III (1688—1713) zette de

politiek van zijn vader voort, maar was daarbij ver-

kwistend en eerzuchtig. Onder voorwaarde den keizer

te steunen tegen Fr. verkreeg hij 18 Jan. 1701 den

titel van koning in Pruisen. > Pruisen.

L i t. : O. Hintze, Die Hohenzollern und ihr Werk
(1915) ; F. Voigt, Gesch. d. brandenburgisch-preussischcn

Staats (1878). Derks.

2° Hoofdstad van de gelijknamige provincie;

B. is de oude Slavische moerasvesting Brennabor

en is gelegen in het regeeringsdistrict Potsdam,

aan beide zijden van de Havel, waar deze ombuigt

naar het N.W., bij de monding van het Plauerkanaal,

aan de lijn Berlijn—Maagdenburg; ong. 64 000 inw.,

bijna allen Prot. (6% Kath.).

De Havel lost zich hier in meerdere armen op en

scheidt de oude van de nieuwe stad. Ondanks het

steeds toenemend aantal schoorsteenen draagt de stad

door haar mooie gebouwen toch weer een eigen stempel.

Op een eiland in de rivier ligt de domkerk, oorspron-

kelijk een laat-Romaansche baksteenbasiliek uit de

13e eeuw, in de 15e eeuw veranderd in een Gotischen

gewelvenbouw met Romaansche crypte. In de Neustadt

dienen genoemd de laat-Gotische Catharinakerk, de

Brandenburg. Keurvorstenhuis en Roland.

vroeg-Gotische Paulikerk met kruisgang, het keur-

vorstenhuis (1453); rechts van de Havel de Altstadt,

aan den voet van den Mariënberg (79 m) met

Romaansch-Gotische Gothardkerk en Romaansche

Nicolaïkerk. In het Zuid-Westen van Alt- en Neustadt

liggen de nieuwere woon- en industriegebieden. De

industrie houdt zich bezig met fabricatie van auto’s

(Brennabor), fietsen, machines, textiel. Lips.

Kunst. Ca. 1220 werd de heidensche tempel

op den Harlungerberg door een Romaansche Mariakerk

vervangen: een centrale kwadraatbouw met vier absi-

den (boven het midden zou men een kapel verwachten).

Verder de driebeukige baksteenen dom Sint Petras

en Paulus (laat-Roinaansch, in 1235 gedeeltelijk

vroeg-Gotisch verbouwd). Het „Stift” heeft een Goti-

sche kruisgang (14e eeuw); de S. Catharina is in de

eerste helft der 15e eeuw onder leiding van Hendrik

Brunsberg opgetrokken (laat-Gotische baksteen):
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driebeukige zgn. hallenkerk, netgewelf, zonder veel

beeldomament. Verder eenige oude torens.

L i t. : Siedler, Markischer Stadtebau (1914) ;
Dehio,

Handbuch der deutschen Kunstdenkmalcr (II 1922).

Knipping.
3° Een plaats in het groothertogdom Luxem-

burg, gem. Bastendorf, ten N. van Diekirch;

indmkwekkende ruïne van versterkt kasteel uit de
12e eeuw.

Brandenburg, Cornelis, Nned. etser en
teekenaar. * 5 Dec. 1884 te Wormerveer. Studeerde
te Amsterdam bij Gcorg Rueter, werkte op de plateel-

bakkerij „De Distel”. Later (1903) op de Amster-
damsche academie onder Allebé en Derkinderen.
Stadsgezichten.

L i t. : Plasschaert, Korte Gesch. der Holl. Schilder-
kunst

(

21923, 120).

Brandend doornhosch (Hebr. senèh; Gr.
batos; Lat. rubus). Volgens Exodus 3. 2—4 verscheen
de engel van Jahwe (v. 6 Jahwe zelf) aan Moses in een
brandend doornbosch, dat niet verbrandde (Vgl. nog:
Deut. 33. 16; Mc. 12. 26; Lc. 20. 37; Act. 7. 30, 35).
De historiciteit is moeilijk te ontkennen, daar bij deze
gelegenheid Jahwe zich openbaarde aan Moses en diens
roeping aangaf. Dit feit was van te groote beteekenis
voor de geschiedenis van Israël.

De plant wordt geïdentificeerd met braambosch
(Rubus fruticosus), die echter niet groeit op Sinaï, met
acacia (Mimosa nilotica) of met den meidoorn (witte
hagedoom).

Volgens oude traditie zou het klooster van de H.
Catharina op den Sinaï gebouwd zijn op de plaats der
verschijning.

L i t. : Dict. de la Bible (II, blz. 1970). C. Smits.
Voorstelling in de kunst. Moses

meestal geknield voor het b.d. komt slechts zelden in
de oud-Christ. kunst voor en dan nog als voorafbeel-
ding van de boodschap des Engels of de Geboorte van
Christus. Zoo op de houten deuren der S. Sabina te
Rome (ca. 450). De middeleeuwsche kunstenaars
namen dit over: Speculum humanae Salvationis, Bi-
blia Pauperum, Missaal in Hildesheiin (12e eeuw).
\ aak komt het b.d. speciaal voor ter voorafbeelding
van Maria ’s maagdelijkheid : zoo Helleputte-altaar van
Van Eyck. Bij Nic. Froment zit Maria met Kind op
den schoot in een brandend braambosch (kathedraal
van Aix, ca. 1475). Minder vaak geldt het b.d. als
voorafbeelding van de verschijning van den verrezen
Christus aan Maria Magdalena. Louter historisch zijn

de voorstellingen van Botticelli (Rome, Sixtijnsche
kapel) en Raffaël (Rome, Loggia van het Vaticaan).

Knipping.
Brander, 1° een oorlogsschip uit den zeiltijd.

Het waren kleine schepen, welke geladen waren met
brandbare en ontplofbare stoffen. In het zeegevecht
werden de branders naar den vijand gezeild; tegen dat
men zijn doel bereikte, werd de brander aangestoken
en met enterdreggen aan het vijandelijke doel beves-
tigd, waarna de bemanning zich in een sloep trachtte
te bergen. Cikot.

2° Een constructieonderdeel: drager van de vlam,
waardoor vorm, samenstelling en richting van de
vlam geregeld worden. In een gasbrander wordt een
bepaald luchtgasmengsel gevormd en kan de vlam ver-
schillende gedaanten verkrijgen: spaarbranders. In
een acetyleenbrander wordt een bepaalde mengverhou-
ding acetyleen-zuurstof verkregen en wordt aan de
vlam door uitwisselbare branderpunten een bepaalden

vorm van kern en mantel gegeven. Als onderdeel van
een metaalsnijder kan een brander, gevat in een gelei-

der, langs mallen bepaalde profielen automatisch
snijden. Beynes.

Branderij, fabriek, waar alcoholhoudende vloei-

stoffen gestookt worden ter bereiding van spiritus en
brandewijnen. De alcohol wordt meestal ter plaatse
door gisting gewonnen (> Alcohol, sub Alcoholische
gisting). De gebruikte grondstoffen zijn zeer talrijk

en moeten gewoon lijk een behandeling ondergaan om
in vergistbare suikers omgezet te worden.
Voor de brandewijnen zijn de grondstoffen van groot

belang, daar zij smaak en aroma sterk beïnvloeden.
Volgens hun samenstelling worden ze in vier groepen
gerangschikt: 1° de zetmeelhoudende grondstoffen,
welke slechts na versuikering vergist kunnen worden.
Deze omzetting geschiedt soms door hydrolyse met
verdunde zuren, maar wordt meestal verwezenlijkt
door inwerking van diastase, voortkomend van mout
of aangebracht door schimmels („amylo” procédé) of
door bacteriën, bijv. „rapidase”.

2° De suikerhoudende grondstoffen, waaruit recht-
streeks door gisting alcohol verkregen wordt. Tot
deze groep behooren de suikerbieten, het suikerriet,

de melasse, het agavesap enz.

3° De alcoholhoudende vloeistoffen, die rechtstreeks
gedistilleerd worden, zooals wijn, cider enz.

4° De cellulose bevattende grondstoffen, welke, ter
vergisting, door hydrolyse met zuren in glucose omge-
zet worden. Zooals hout, turf, afval der papierfabrie-
ken, enz.

Na versuikering en toevoeging der noodige zouten
wordt de suikerhoudende vloeistof aan de alcoholische
gisting onderworpen. Dit geschiedt in open of gesloten
gistkuipen op een temperatuur van 25°—30° C. Gesloten
kuipen zijn noodzakelijk voor het opvangen van het
gevormde koolzuur. De brandewijnen worden uit deze
gegiste vloeistoffen gedistilleerd. De zuivere spiritus
vergt daarbij nog een rectificatie d.w.z. zuivering door
gefractionneerde distillatie. Na afdistilleeren van den
spiritus blijft de spoeling over, welke in graanstoke-
rijen voor de veevoeding benut wordt. De melasse-
spoeling verascht men tot kali-asch.

In de spiritusfabrieken wordt het r u w n a t,

verkregen bij de eerste distillatie, verder door rectifi-

catie gezuiverd. Men verwezenlijkt alzoo tegelijkertijd

de zuivering en de concentratie tot ongeveer 96°. Naast
den zuiveren spiritus bekomt men nog den voorloop,
hoofdzakelijk uit zeer vluchtige aldehyden samenge-
steld, en den foezel, minder vluchtige hoogere alco-
holen bevattend. Een opbrengst van 64 liter spiritus
voor 100 kg maltose of saccharose moet als een maxi-
mum beschouwd worden.

Bij brandewijnen hebben reuk en smaak den groot-
sten invloed op de handelswaarde; voor spiritus zijn

alcoholgehalte en zuiverheid hoofdzaak. De aard der
grondstoffen alsook het fabricatie-schema zijn van
overwegend belang voor de brandewijnenindustrie.
Daarom wordt de arak op Java uit rietsuiker -

melasse gestookt. Rum stookt men uit rietsuiker -

melasse en suikerrietsap
;
cognac uit wijn;

kirchwasser uit kersen; slibowitz uit
pruimen; jenever en whisky uit granen, enz.
Heden kunnen nochtans vele brandewijnen uit zuiveren
spiritus na verdunning en toevoeging van aromatische
extracten verkregen worden.
Absolute alcohol, d.w.z. watervrije spiritus, wordt
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sinds eenige jaren aan de benzine toegevoegd in ver-

houdingen van 15% tot 26%.
L i t. : Boullanger, Distillerie agric. et industr. (Parijs

1918) ;
Ullmann, Enzyklopadie der technischen Chemie

(I Berlijn 21928) ;
Foth, Handbuch der Spiritusfabrikation

(1929) ;
Hausbrand, Le Fonctionnement des Appareils

k Rectifier et a Distiller (Parijs 1931). Frateur.

Brandes, 1° Georg, Deensch letterkundige

en criticus met schitterenden stijl en grooten invloed

op de ontwikkeling van Denemarken. * 4 Febr. 1842

te Kopenhagen,

f 19 Febr. 1927.

Na een reis door

Europa(1870-’71),

waarop hij met
groote denkers van
zijn tijd in aan-

raking komt en

zich vooral aan-

sluit bij J. St. Mill

en Taine [zijn

werk: DeFransche
aesthetitiek in on-

ze dagen (1870)

handelt over Tai-

ne ’s opvattingen

over kunst] vestigt

hij zich te Kopen-
hagen als docent.

Door de hartstochtelijkheid, waarmee hij in zijn

voordrachten zijn opvattingen verdedigt, maakt

hij zich vele vijanden, zoodat hij zich 1877 te

Berlijn vestigt. In 1883 keert hij naar Kopenhagen

terug. B. is met Schlenther en Elias een der bewerkers

van de groote Duitsche Ibsen-uitgave.

Werken: o.a. Het Dualisme in onze philosofie

(1866; met dit werk neemt B. deel aan den strijd

over Rasmus Nielsen’s philosophie)
;
Aestetische studiën

(critiekcn) ;
Critieken en portretten

;
Hoofdstroomingen

in de literatuur der 19e eeuw (6 dln.
;
verzameling van

zijn te Kopenhagen gehouden voordrachten)
;
Moderne

Geister ;
Sören Kirkegaard : talrijke essays, vooral in

G. Brandes.

Deutsche Rundschau.
2° Heinrich Wilhelm, Duitsch wis- en

natuurkundige, organiseerde een meteorologischen

dienst in het Palatinaat en toekende de eerste dagelijk-

sche weerkaarten met luchtdruk. * 1770, f 1834.

Werken: Beitrage zur Witterungskunde (Leipzig

1820) ;
Dissertatio physica de repentinis variationibus in

pressione atmosphaerae observatis (Leipzig 1826).

3° Jan L a u r e n s A n d r i e s, een der be-

langrijkste beoefenaars der Indonesische talen en

letterkunden en der Javaansche archeologie; * 1857,

f 1905. B. heeft baanbrekend werk verricht door zijn

onderzoek van de waarde der Javaansche historische

traditie, door zijn opbouw van de oude geschiedenis

van Oost-Java, door zijn studiën over de Indonesische

folklore en haar herkomst, en door zijn behandeling

van Javaansche oudheden in daaraan gewijde mono-
graphieën. Voorts heeft hij zich zeer verdienstelijk

gemaakt, doordat hij den huidigen Oudheidkundigen

Dienst heeft helpen voorbereiden, en door zijn werk

aan het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, waarvan hij jaren lang de ziel is ge-

weest.

Voor verdere bijzonderheden raadplege men de bio-

graphieën in Bijdr. Kon. Inst. (49, 1906), Tijdschr.

Bat. Gen. (48, 1905) en in de Singasari-monograph ie.

Zijn tijdschriftartikelen zijn in 1930 gebundeld in vier

deelen: Opstellen. Berg .

Brancleum, laat-Latijnsch woord, waarsch. van
Germaansche afkomst, beteekent lap. Liturgisch: 1°

doek, waarin martelaarsrelieken gewikkeld waren;

2° (later) doekjes, die in aanraking waren gebracht óf

met relieken, óf met schrijnen, sarcophagen, enz.,

relieken bevattend. Zij golden, vooral in het Westen,

als relieken. > Fenestella. Louwerse.

Brandewijn, -> Branderij.

Brandgans, > Bergeend.

Brandgranaat, een meestal met witte phosphor

of met thermiet gevulde granaat, welke wordt verscho-

ten met het doel brand te stichten of brandwonden te

veroorzaken.

Brandbaren zijn levende cellen uit de opperhuid

van stengels en bladeren van Urticaceae, bijv. brand-

netels, Loasaceae, e.a. De haarcellen van de groote

brandnetel be-

staan uit een

basaalbolvormig
gedeelte (1 a),

door naburige

opperhuidcellen

als door een be-

kertje omgeven,
en uit een lang,

spits toeloopend

gedeelte (1 b),

dat uitloopt in

een scheef ge-

plaatst knopje

(1 c). Dit breekt

bij aanraking ge-

makkelijk af, om-
dat de celwand

aan den top van
het haar verkie-

zeld en daarom
bros is; de spitse

top (3d) dringt

in de huid van
mensch of dier,

waarin de giftige

celinhoud wordt

uitgestort als ge-

volg van de op-

heffing der spanning (> Turgor), die in den celwand

heerschte. De giftige deelen van den celinhoud

zijn mierenzuur en volgens G. Haberlandt ook een

giftig eiwit; zij veroorzaken jeuk en ontsteking. B.

beschermen planten tegen het opvreten door zoog-

dieren; sommige slakken en rupsen, bijv. die van de

Kleine Aurelia, zijn er niet gevoelig voor. Sommige
tropische brandnetels zijn levensgevaarlijk voor den

mensch en veroorzaken krampachtige verschijnselen.

B. komen ook voor bij dieren, bijv. bij de > processie -

rups; hier zijn het eencellige giftklieren, die jeuk van

de huid en ontsteking der slijmvliezen kunnen veroor-

zaken.

L i t. : G. Haberlandt, Zur Anatomie und Physiologie

der pflanzlichen Brennhaare (Sitz. Ber. Akad. Weenen
1886, 123). Meisen.

Brandig werd vroeger als voorvoegsel in de

chemie gebruikt om aan te geven, dat het product door

verhitting uit de genoemde stof was verkregen. Bijv.

brandig-druivenzuur ontstaat door verhitting van
druivenzuur. Tegenwoordig spreekt men van > pyro-

verbindingen.

Brandig-dierlijke olie is het teer, verkregen

Brandharen. 1. Brandhaar van Urtica

dioica L. 2. Doorsnede van den bulbus.

3. Top, na afbreken van het knopje.
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door droge destillatie van allerlei dierlijk afval (huid,

lijm, leer, beenderen, haar, hoorn enz.). Door droge

destillatie hiervan krijgt men de gezuiverde brandig-

dierlijke olie, Dippelsche olie, een lichtgele, zeer

onaangenaam riekende vloeistof met als hoofdbestand-

deelen pyridine en chinoline basen. Vroeger als ge-

neesmiddel gebruikt. Hillen .

Branding ontstaat, wanneer de golven van de

zee of van een groot meer tegen de kust loopen. Is de

kust steil met diep water in de onmiddellijke

nabijheid, dan ontstaat, echter alleen als de golven

met groote kracht tegen de kust oploopen, de klip-

p e n-b r a n d i n g. Bij aflandschen wind of kalm

weer is de b. niet merkbaar, de teruggekaatste golven

interfereeren met de nieuw aankomende. In de klippen-

branding concentreert zich de totale energie van de

golven vlak bij de kust, waardoor vooral bij in zee uit-

stekende rotspunten de kracht van de branding zeer

groot kan zijn. Het water wordt tot hoogten van 30 m
en meer opgeworpen. Uit metingen van de branding

in het Kanaal van Bristol blijkt, dat de grootste energie

voor verticale beweging gebruikt wordt; de verticale

druk was 7 m boven het wateroppervlak 11 500 kg

per m2
,
de horizontale slechts 137 kg per m2

.

Wanneer de kust echter vlak is en nog op grooten

afstand van de strandlijn geringe waterdiepten voor-

komen, ontstaat de stran d-b r a n d i n g. Zoo-

dra de waterdiepte, gemeten van de halve golfhoogte,

even groot is geworden als de hoogte van de golf,

wordt de heen en weer gaande beweging der water-

deeltjes aan den bodem geremd, de golf wordt korter

en hooger, d.w.z. steiler, er is aan de voorzijde niet

meer voldoende water om een nieuwe golf te vormen,

de voorzijde wordt hol en de kop slaat over. Gewoonlijk

ontstaat nu een golfbeweging van geringere hoogte,

die dichter bij de kust opnieuw brandt.

Branding wordt ook waargenomen boven veel dieper

gelegen ondiepten (Doggersbank, banken van New
Foundland). Hier ligt de oorzaak waarschijnlijk in

den stoot, die door het plotseling oploopen van den

zeebodem de beweging der diepere waterdeeltjeswijzigt.

Deze stoot plant zich naar de oppervlakte voort.

L i t. : O. Krümmel, Handbuch der Ozeanografie

(II 1911, 108). Jong .

Brandl, A 1 o i s, professor in de Engelsche let-

terkunde te Berlijn, * 1855 te Innsbrück; was prof. te

Praag, te Göttingen en Straatsburg; 1903 tot 1922

voorzitter der Duitsche Shakespeare-Gesellschaft.

Werken: S. T. Coleridge (1886) ;
bewerking

van de Schlegel-Tieksche Shakespeare-vertaling (1897 ;

21922) ;
Geographie der alt-englischen Dialekte (1915)

;

Shakespeare : Leben, Umwelt, Kunst (

41929) ;
Mittelengl.

Spraeh- und Literaturproben (

21927) ;
vele tijdschrift-

artikelen en academicberichten.

Brandlci of b r a n d s c h a 1 i e is een homo-

geen mengsel van steenkool en leisteen. Wordt een

enkele maal als minderwaardige brandstof gebruikt;

aschgehalte bedraagt soms meer dan 40%. Deze brand-

lei komt voor als harde, hoekige afzettingen in scheu-

ren van een kolenlaag, of als een zachte, bladige stof,

die door de mijnwerkers zorgvuldig van de kool geschei-

den wordt gehouden als zijnde minderwaardig. In het

Duitsch noemt men deze afzettingen „Schrampacken”.
de Wilde.

Brandl ijjn . Lichtstralen zijn normalen op het golf-

front. De lichtstralen door de punten van een krom-

telijn van het golffront vormen dus een ontwikkelbaar

regeloppervlak. In de keerkromme hiervan snijden

naburige lichtstralen elkaar en daar is dus een zekere

concentratie van lichtenergie. Men noemt deze keer-

kromme daarom brandlijn of caustica en het

oppervlak, dat alle brandlijnen bevat, heet brand-

oppervlak of caustisch oppervlak.

Valt bijv. op een spherischen hollen spiegel een bun-

del evenwijdig licht,dan be-

vat elk vlak door despiegel-

as (zie tig.) een brandlijn

(b), welke de omhullende

der gereflecteerde stralen

is (de kromme heet epicy-

cloïde). (Men kan zoo’n

brandlijn bijv. waarnemen
binnen een spiegelenden

ring waarop zonlicht valt.)

Het brandoppervlak is hier

het oppervlak, beschreven

door de brandlijn als deze

180° om de spiegelas draait.

Alleen als de spiegelope-

ning klein is, ontaardt het

brandoppervlak in een punt

en vindt dus lichtconcen-

tratie in één punt, het

brandpunt (B), plaats. [>
Aberratie (natuurkundig, sub spherische aberratie)].

Rekveld.

Brandmccsterskrentenkoek heette het ge-

bak, waarop vroeger te Kethel bij Schiedam de brand-

weermannen onthaald werden bij het jaarlijks beproe-

ven der brandspuit.

L i t. : J. H. Nannings, Brood- en Gebakvormen en

hunne Beteekenis in de Folklore (blz. 168).

Brandmerken, het inbranden van letters of

teekens door middel van een gloeiend ijzer. Op men-

schen werd het toegepast als verzwarende straf of als

veiligheidsmaatregel ter herkenning van misdadigers

of verdachte personen. Hieruit is de figuurlijke

beteekenis ontstaan: iemand schandvlekken.

Sinds de Oudheid is ook het brandmerken van

paarden en runderen bekend, als herkenningsteeken

voor den eigenaar. Langzamerhand is dit brandmerken

overgegaan van eigendomsteeken tot registratieteeken,

d.w.z. het brandmerk werd gebruikt als kenmerk om
met het paard of rund te mogen fokken. Bij de Rijks

tuberculosebestrijding worden de kalveren, die gerea-

geerd hebben op de tuberculinatie, op een van de

klauwen van een voorpoot met een T gebrandmerkt.

Op de Amerikaansche ranches worden nog heden

ten dage de runderen gebrandmerkt om de kudden van

de verschillende eigenaars uit elkaar te kunnen houden.

Ook de groote stoeterijen in Centraal-Europa hebben

ieder hun eigen brandmerk, zoodat men daaraan kan

herkennen waar een paard vandaan komt.

Brandmuis, > Akkermuis.

Brandmuur, hoog opgetrokken scheidingsmuur

tusschen twee gebouwen om het overslaan van brand

van het eene gebouw op het andere te voorkomen.

Brandnetel (U r t i c a), van de familie der

brandnetelachtigen (Urticaceae), is met 30 soorten

over de gematigde streken verspreid en, zooals alle

leden der onderfamilie Urereae, voorzien van brand-

haren, waaruit, door afbreken der punten, een vergif-

tige vloeistof in de gemaakte wonde overgaat. De
voornaamste vertegenwoordigers van dit geslacht

zijn de volgende: groote brandnetel, U.

dioica, wordt een meter hoog, groeit op bebouwde
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plaatsen en puinhoopen, en is een der lastigste onkrui-
den

;
kleine brandnetel, U. urens, wordt

aangetroffen in onbebouwde streken en boschranden,
doch ook, zooals de eerstgenoemde soort, veel op
en om vuilnishoopen

;
de gave brandnetel,

U. pilulifera, komt veel voor in Engeland, en meest bij

oude muren; U. cannabina, tot twee meter hoog,
leverde vroeger, evenals U. dioica, de vezels voor het
fijne, doch dure neteldoek. In de Oudheid was de
geschiktheid der netelvezels voor weefsel nog niet
bekend, doch de schrijvers van omstreeks 1300 memo-
reeren de netels als weefselplanten. In Siberië schijnen
enkele volken ze nog voor eigen gebruik te verwerken,
terwijl in Oostenrijk geprobeerd wordt deze planten aan
te kweeken. In Rusland, Hongarije en Roemenië
worden de jonge toppen der groote brandnetel als

groente (netelkool) gegeten, en reeds de Grieken en
Romeinen kenden netelspinazie. Ook het vee heeft de
jonge planten graag, terwijl de oudere gewassen, na
door drogen of koken van de brandeigenschap te zijn

ontdaan, zeer goed voor veevoeder kunnen dienen.

Door alle tijden heen heeft men ook geneeskracht
aan de netelgewassen toegeschreven, bijv. netelthee

voor bloedreiniging, de zaden voor slijmlossing, de
gave brandnetel tegen kortademigheid, terwijl men
verlamde ledematen met neteltakken sloeg, om daar-
door netelhuiduitslag, als krachtig prikkelend middel,
op te wekken. De bekende ervaring, dat door vast

aanpakken de brandnetels niet branden, berust

op het feit, dat de toppen der brandharen ombuigen
en deze daardoor niet in de hand kunnen dringen.

De huiduitslag, door aanraking verkregen, heeft bij

verschillende personen ook verschillende gevolgen,

al naar den aard en gesteldheid, doch ook de werking
van de verschillende plantensoorten is niet gelijk.

In Zuid-Azië zijn soorten, die een negendaagsche
brandkoorts veroorzaken, zooals U. Urentissima op
Timor, en U. ferox op N.W. Zeeland. In het Andes -

gebergte vindt men U. andicola tot 4 500 m hoog, en
op het Himalaja -gebergte U. hyperborea; ook U. aus-
tralis treft men Zuidelijk tot de Auckland-eil. en
U. magellanica tot de Straat van Magellaan. Bonman.
Brundnctelachtlgcn (Urticaceae), zijn

met 40 geslachten over de geheele aarde verspreid.

Het zijn meestal kruiden of struikachtige gewassen,
waarvan de meeldraden met kracht openspringen,
zoodat het rijpe stuifmeel er als een wolkje uitschiet.

De haren bij de onderfamilie Urereae, waarvan het
bekendste geslacht Urtica, brandnetel, is, zijn dikwijls

brandharen, waarvan de punten gemakkelijk afbreken,
waardoor de vergiftige stof der cellen vrijkomt en in

de door de punt gemaakte wonde geledigd wordt. De
meeste geslachten zijn tropisch, waar bijv. de leden

der onderfamilie Procrideae een belangrijke plaats
in de kruidenwereld der wouden innemen, terwijl die
der Boehmerieae veel bijdragen tot de samenstelling
der kleinere bosschen. Het nut dezer familie bestaat
hoofdzakelijk in de duurzaamheid der bastvezels, doch
in weerwil van hun goede kwaliteit en het groote
verbruik in vroegere tijden is tegenwoordig slechts

Boehmeria nivea van eenig belang als bindmateriaal
en voor de verwerking tot netten enweefsels. Debelang-
rijkste geslachten zijn de volgende:

Onderfamilie Urereae: Urtica, brandnetel,
30 soorten in de gematigde streken; Girardinia, in de
tropen der oude wereld; Urera, in tropisch Amerika,
Afrika; Laportea, 25 soorten in de tropische streken;
Flenya, een tropische familie.

Onderfamilie Procideae: Pilea, 160 soorten
in de tropen; Elatostemna (Pellionia), 60 soorten in de
tropen en gematigde streken van Japan en Amerika.

Onderfamilie Boehmerilae: Pipturias, op
de Zuidzee-eil.

; Fouchardia, op Hawaï; Pouzolzia,
op Java; Maoutia, in Z. Azië en Australië; Boehmeria,
in de tropische streken.

Onderfamilie Parietarieae: Helxine,
Parietaria, Gesnouinia.

Onderfamilie Forskaoleae: met weinige
geslachten in Azië, Afrika, Australië, o.a. Forskaolea.

Bonman.
Brandoffer (Hebr. ”olah, Gr. holocauston,Lat.

holocaustum). Oorspronkelijk waren alle offers brand-
offers. Later was het brandoffer een aanbiddingsoffer,
waarbij alles op het altaar verbrand werd. Het mate-
riaal, dat gebruikt moest worden, wordt aangegeven
in Deut. 12.27

;
Lev. 1.14—17 ; Num. 15. Alleen manne-

lijke dieren zonder eenig gebrek waren geschikt:
stier, ram, éénjarig lam, duif. Het dagelijksch brand-
offer bestond uit één lam. Bij feesten waren speciale
offers voorgeschreven en werden meerdere dieren
geofferd. Voor bijzondere gevallen was ook een privaat
brandoffer voorgeschreven. > Offer.

Het brandoffer was het offer bij uitstek. Het had
ook het karakter van smeek- en zoenoffer. Het brand-
offer was een voorafbeelding van Christus’ zoenoffer
(Hebr. 10. 6-8).
L i t. : Dict. de la Bible (V, 729). C. Smits .

Brandofferaltaar (Hebr. mizbeah ha olah;
soms hammiz-beah = het altaar). 1° In den tijd van
Moses tot Salomon (vgl. Ex. 27. 1—8 en 38. 1—7)
was het een vierkante kast van acaciahout, met brons
bekleed, 5 el lang en breed, 3 el hoog. Het stond in de

Draagbaar brandofferaltaar, door God op den berg
Sinal voorgeschreven.

heilige tent. Aan de hoeken waren koperen ringen
aangebracht. Bij het vervoeren werden daardoor stan-
gen gestoken; het werd omhuld door de priesters en
door levieten gedragen. David liet dit altaar in Gabaon,
toen hij op den Sion een nieuwe tent bouwde.

2° Het bronzen brandofferaltaar in den tempel
van Salomon stond in het midden van het binnenste
voorhof, 20 el breed en 10 el hoog. Aan den Zuidkant
was een trap van drie treden. Later werd hetvernieuwd;
ten slotte spoorloos verdwenen.

3° In den tempel van Zorobabel na de ballingschap
was het brandofferaltaar van steen opgetrokken. Door
Antiochus IV werd het ontwijd (1 Mac. 1. 54). Door
Judas werd een nieuw gebouwd naar het voorbeeld
van het oude brandofferaltaar.

4° In het voorhof van den tempel van Herodes
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stond een b. van 10 el hoog, 24 el in het vierkant,

met een trap van 10 el breed en 20 el lang.

In het N. T. vindt men zinspelingen op het brand-

offeraltaar bij Mt. 5.23, 24; 23.18; 1 Cor. 9.13.

L i t. : Dict. de la Bible (II, 1268 vlg.). C. Smits.

Brandolie ,
-> Patentolie.

Kram Ion, stad van de Canadeesche provincie

Manitoba (49° 50' N., 99° 50' W.); 17 082 inw. (1931);

spoorwregknooppunt aan de van hieraf bevaarbare

Assiniboine-rivier; tarwemarkt.

Brandon-Hill, heuvel bij Bristol (Engeland),

waarop de Cabot-toren, gebouwd in 1897 bij het vierde

eeuwfeest van de ontdekking van Noord-Amerika

door John Cabot.

Brandoppervlak ,
> Brandlijn.

Brandpalm, > Caryota.

Brandpiket of brandwacht noemt men kader en

manschappen, aangewezen om bij brand in kazernes

en kampementen voor het bewaren der orde zorg te

dragen.

Brandplank, een plankje van 20 cm in het vier-

kant, in gebruik bij het spel slagbal. Op het oogenblik

dat de brander, die vlak achter het brandplankje

staat, den toegeworpen bal in aanraking brengt met

het brandplankje, moeten de loopers aan de honken

zijn of in het slaghonk, anders zijn zij „uit”.

Brandpoeder ,
gepoederd, > Kopersulfaat.

Brandproef. De b. wordt veelal toegepast om
bij textielweefsels op een vlugge en vrij zekere wijze

het gebruikte vezelmateriaal te herkennen. D ier -

lijke vezels, zooals wol en zijde, geven geen

vlam maar sinteren samen tot een bolletje en versprei-

den, na het uitdooven, een sterk prikkelenden reuk

als van geschroeid haar. Verzwaarde zijde schrompelt

niet samen en geeft weinig reuk. Een staaltje ver-

zwaarde zijde, in de vlam gehouden, blijft intact,

doch valt bij aanraking uiteen. Plantaardige
vezels, zooals linnen, katoen en kunstzijde, geven

een vlam, verbranden geheel en verspreiden een reuk

als van brandend papier. Acetaatzijde (kunstzijde)

geeft bij verbranding een eenigszins zuren reuk.

J. Rutten.

Brandpunt of focus. 1° In de nat u u r k.

Wanneer een evenwijdige bundel lichtstralen bijv. op

een lens of op een spherischen spiegel valt, ondergaan

de stralen bij de breking resp. reflexie een richtings-

verandering en het punt, waar ze elkaar dan snijden

(afgezien van beeldfouten en buiging), heet brandpunt.

Convergeeren de stralen naar het brandpunt, dan

heet dit een reëel, divergeeren de stralen vanaf

het brandpunt, dan spreekt men van een vir-
tueel brandpunt. Zie artikel > Afbeelding (in de

natuur k.).
_

Rekvéld.

Het brandpunt van een Röntgenbuis is het

punt op de antikathode, waar de electronen, door de

kathode uitgezonden, samenkomen.
2° In de m e e t k. Voor b. van kegelsneden,

> Ellips; Hyperbool; Parabool.

Uitbreidingen van het begrip brandpunt. De b.

van een vlakke algebraïsche kromme zijn de snijpimten

van de raaklijnen, die door de isotrope punten gaan.

Aldus hebben een ellips en een hyperbool vier brand-

punten, waarvan twee imaginair en twee reëel zijn.

De b. van een algebraïsch oppervlak zijn de toppen van

de isotrope kegels, die het oppervlak tweemaal raken.

De b. van een ellipsoïde of hyperboloïde vormen drie

focaalkegelsneden, waarvan er twee reëel

zijn. Bij elk b. behoort een richtlijn of direc-

t r i x, nl. de verbindingslijn van de twee raakpunten

van de door dat brandpunt gaande isotrope rechten,

resp. van den isotropen kegel, die dat brandpunt tot

top heeft. v. Kol.

Braiulpuntsaïstand. Bij een enkelvoudige

lens van te verwaarloozen dikte is de b. practisch

gelijk aan den afstand van het brandpunt tot de lens,

omdat dan de hoofdpunten (> Afbeelding) ongeveer

samenvallen met het optisch middelpunt van de lens.

Ten gevolge van de chromatische > aberratie is bij

een enkelvoudige lens de brandpimtsafstand (f) voor

iedere kleur verschillend en volgt voor een bepaalde

golflengte uit: 1/f = (n— 1) (l/Rx + 1/R2),
waarin n

de brekingsindex van het materiaal der lens is voor

die bepaalde golflengte en Rj en R2 de kromtestralen

van de begrenzende oppervlakken der lens. Bij een

spherischen spiegel met straal R is bij kleine opening

de b . voor iedere golflengte gelijk aan 1
/2 R. Rekveld.

Brandpuntvorming . Bij sommige bouwwerken

is de constructie zoodanig, dat de wanden of de zolde-

ring hetzij ellips-, hetzij paraboolvormig zijn of deze

vormen benaderen. In dit geval kan het voorkomen,

dat geluiden, welke op deze wanden vallen, alle naar

een bepaald punt, het brandpunt van de parabool of

de ellips, teruggekaatst worden. Wordt het geluid

in zoo’n brandpunt voortgebracht, dan wordt het tot

een bundel geconcentreerd en weggekaatst. Zwakke

geluiden kunnen alsdan over grooten afstand hoorbaar

zijn. Bij juisten bouw dienen dergelijke effecten ver-

meden te wrorden.

L i t. : Sabine, Collectcd papers (blz. 255 vlg.).

A. Dubois.

Brandring, ijzeren ring, aan het uiteinde van

vlam- of steunpijp aangebracht en zóó gebogen, dat

hij om het uiteinde heenbuigt, ter bescherming van

de pijp tegen de heete rookgassen. De brandring

w'ordt bevestigd met vuurvaste klei.

Brandsingcl of brandgordel noemt men in den

boschbouw de krans van loofboomen rond naaldhout-

complexen om het overslaan van boschbrand (kroon-

vuur) tegen te gaan.

Brandsma, Anno Sjoerd (kloosternaam

T i t u s), Carmeliet en professor aan de R.K.

Universiteit te Nijmegen. * 23 Febr. 1881 te Ugokloos-

ter bij Bolsward.

Hij maakte zijn

gymnasiale stu-

dies te Megen,

deed 1897 zijn in-

trede in de Orde

van O.L. Vrouw
van den Berg Car-

mel te Boksmeer
en werd 17 Mei

1905 priester ge-

wijd. Doctoreerde

in 1909 aan de

Gregoriana te

Rome in de wijs-

begeerte en werd
vervolgens be-

noemd aan het

philosophicum

der Orde te Oss.

In 1923 volgde

zijn benoeming als

hoogleeraar te Nij-

megen met als leeropdracht: geschiedenis der wijs-
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begeerte (uitgezonderd die der Grieken en Romei-
nen), natuurphilosophie, natuurlijke godsleer, wijs-
begeerte der geschiedenis en geschiedenis der Neder-
landsche mystiek. In den loop der jaren bekleedde hij

in de Orde de hoogere functies van definitor, assistent-
provinciaal en prior. Prof. B. leidde de uitgave der
werken van de H. Teresia van Avila en bevorderde die
van den H. Joannes van het Kruis. In de oprichting
van „Ons Geestelijk Erf” in 1927, een tijdschrift voor
de bestudeering der Ned. mystiek, had hij een zeer
actief aandeel, en organiseerde de driedaagsche mystie-
ke congressen, welke sedert enkele jaren regelmatig
gehouden worden. Van zijn hand verschenen artikelen
over wijsbegeerte en mystieke onderwerpen in onder-
scheiden tijdschriften en dagbladen.

Prof. B. is voorzitter, hoofdbestuurslid of lid van een
onnoembaar aantal vereenigingen en wetenschappelijke
lichamen, waarvan wij slechts vermelden de Maat-
schappij der Nederlandsche Letterkunde en het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten-
schappen. Ter bevordering van de studie in de wijs-

begeerte werkte hij voor de wederinstelling van het
candidaatsexamen in de wijsbegeerte, wat bij K. B.
van 25 Maart 1925 werd goedgekeurd.
Wie hem van nabij kent, staat verbaasd over de

wondere geest- en wilskracht, welke in dat tengere
lichaam schuilt. Zijn ijver en hulpvaardigheid zijn

bijna spreekwoordelijk geworden.
Prof. B. is de kerkelijke censor van de Katholieke

Encyclopaedie. J. v. Rooij.

B. is ook een leidende figuur in de > Friesche
Beweging: een van de 5 leden van den Provincialen,
Frieschen Onderwijs Raad en bestuurslid van het
> Roomsk Frysk Boun van de oprichting af.

Brandsmeersel, mengsel van gelijke deelen
lijnolie en kalkwater; werkt pijnstillend op versche
brandwanden.
L i t. : Ned. Pharm. Ed. V.
Brandspanning is het potentiaalverschil tus-

schen de electroden van een gasontlading (in het
bijzonder ontladingsbuis) tijdens bedrijf.

Brandspiritus, sterke, gedenatureerde aethyl-
alcohol, die gebruikt wordt voor verwarmings- en
verlichtingsdoeleinden. Het denatureeren geschiedt
met 19% ruwren houtgeest (onzuivere methylalcohol),
die walglijk smaakt, zeer giftig en niet gemakkelijk
van den gewmen alcohol te scheiden is. Verder voegt
men wel pyridine, benzol of benzine toe. Omdat het
ongeschikt is voor inwendig gebruik, past men vaak
kleuring toe, om vergissingen te voorkomen.

M. Jansen.
Brandsporen. Wanneer brandzwammen in

graankorrels woekeren, vullen zij deze op met een zwart
poeder, de brandsporen. Daar deze b. veelal giftig

zijn en een onaangenamen vischachtigen reuk hebben,
moeten zij voor de vermaling uit het graan wrorden
verwijderd. Bekend is de s t e e n b r a n d. Zie
verder > Brandziekten. G.v. d.Lee.
Brandspuit. Reeds in oude tijden heeft men

getracht de primitieve manier van brandblusschen,
nl. door emmers water in het vuur te werpen, door
een spuit te vervangen. Ilero van Alexandrië beschrijft
ong. 150 v. Chr. een brandspuit met twee cylinders
en zuigers, door een hefboom bewrogen, en Plinius
vermeldt het gebruik van brandspuiten in Rome.
In de 16e en 17e eeuwT wTorden handspuiten vermeld,
bestaande uit een reservoir, dat met emmers werd
gevuld, en een aangebouw’de plimjerpomp met vasten

uitlaat. Een belangrijke verbetering brachten de
Hollanders Jan van der Heyden Sr. en Jr. door de
uitvinding van zuig- en persslangen, die zij uit aan

Handbrandspuit.

elkaar genaaid leer maakten, waardoor een continue
watervoorziening en het richten van den straal op de
juiste plaats mogelijk werden. De handspuiten,
bestaande uit een dubbele zuig-perspomp, al of niet

met wrindketels, zijn in zeer groote afmetingen gebouwd
(bediening door 40—50 man) en thans nog bij kleine

dorpsbrandweeren in gebruik.

De Engelschman John Braithwarte construeerde
in 1829 de eerste bruikbare stoombrandspuit. Oor-
spronkelijk door paarden getrokken, werden ze later

ingericht met een overbrenging van de stoommachine
op de wielen, waardoor de rijsnelheid aanzienlijk
w^erd verhoogd. Eerst sinds het begin der 20e eeuw
kwamen de automobiel-brandspuiten met benzine-
of Dieselmotor in gebruik.

Als pomp gebruikt men meervoudige plunjer-

Type van een stoombrandspuit (ca. 1910).

pompen, schroefpompen, centrifugaalpompen of water-
ringpompen, w’elke met een uitzetbare koppeling
worden verbonden aan de motoras. De motor dient
tevens voor het voortbewegen van het voertuig.
De capaciteit van de pomp bedraagt tot 4 000 liter

per minuut, meest gebruikelijk ca. 2 000 liter bij

drukken tot 12 atmospheer. De motor ontwikkelt
100—120 pk.
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Automobielbrandspuit met door den motor gedreven pomp (voor aan den wagen).

Buiten de normale instrumenten voor de controle

van den motor (> Automobiel) brengt men mano-

meters en toerenteller voor de pomp aan. Bij plunjer-

pompen is een inrichting noodig ter vermijding van

ontoelaatbare drukverhooging, welke de spuitgasten

in gevaar zou kunnen brengen, wanneer plotseling

een der stralen wordt afgesloten. De autospuit biedt

voorts ruimte voor de bedieningsmanschappen (liefst

binnen den wagen ter vermijding van persoonlijke

ongelukken bij botsingen, enz.), brandladders, slangen

met koppelingen en verder gereedschap.

In steden met waterwegen bouwt men een pomp-

aggregaat in motorbooten voor het blusschen van

branden langs den waterkant (Amsterdam, de „Jan

van der Heyden” 3 000 liter per min, de „Jason”

12 000 liter per min).

L i t. : mr. W. H. A. Elink Schuurman, Hoe werkt
de Brandweer ;

J. B. Roelofsen, Handboek voor de
Brandweer. Tijdschrift: Vuur en Water, Feuer und
Wasser. v. Stekelenburg.

Brandstichting (Belgisch Recht)
bestaat, zoodra de voorwerpen, die men in brand wilde

steken, vuur hebben gevat. De wet bestraft de brand-

stichting, indien deze betreft: 1° gebouwen, schepen,

booten, magazijnen, werven, of alle andere plaatsen,

die tot woning dienen, of gebouwen, dienende voor

vergaderingen van burgers; 2° wouden, bosschen,

kreupelhout of vruchten te velde; 3° afgesneden veld-

vruchten, gehakt en op hoopen of in wissen gezet hout.

Indien de brandstichting bewoonde plaatsen betreft

of plaatsen, waar zich een of meer personen bevinden,

dan bestaat het misdrijf ook wanneer de verbrande

zaken aan den brandstichter toebehooren. In alle

andere gevallen, wanneer de voorwerpen uitsluitend

toebehooren aan hen, die ze in brand steken, bestaat

het misdrijf slechts, indien het gepleegdwerd met kwaad
of bedrieglijk opzet, d.i. met het inzicht te schaden of

zich zelf of anderen een onrechtmatig voordeel te

verschaffen (bijv. om zich door een verzekeringsmaat-

schappij te doen vergoeden).

Voor b. in het Ned. Recht, > Gevaar.
Collin.

Brandstoffen noemt men die stoffen, welke in

staat zijn warmte voort te brengen, wanneer zij een-

maal op voldoende hooge temperatuur gebracht

zijn, en dan verder zich met de luchtzuurstof verbinden

tot koolzuur en water onder vuurverschijnselen, het

zgn. „verbranden”. Men heeft vaste, vloeibare en

gasvormige brandstoffen; bij deze drie groepen kan

men nog onderscheid maken in natuurlijke en kunst-

matige.

1° Vaste brandstoffen. Hiertoe behooren aller-

eerst turf, bruinkool, steenkool en anthracict. Zij

vormen de groep der kaustobiolithen, uit levende

organismen ontstane brandbare gesteenten, de zgn.

fossiele brandstof. Deze groep wordt onderverdeeld in:

a) liptobiolithen, van was- en harsachtigen oorsprong,

Automobielbrandspuit van achteren gezien. Onder de

zitplaatsen voor de manschappen de opgevouwen
slangen. Geheel boven aan den wagen 2 zoeklichten.
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bijv. de Boschjesmankaarsen en, van meerbekendheid,
het barnsteen.

b) Sapropelithen of rottingsgesteenten. Deze zijn

ontstaan door ophooping van organisch rottingsslik

en anorganische stoffen in plassen met stilstaand

water, waar in de onderste waterlagen nagenoeg geen
zuurstof van beteekenis voorkomt. Daar ontstaat het
sapropelium. De waterorganismen bezitten een hooger
vet- en eiwitgehalte dan de landorganismen en het is

duidelijk, dat bij de verrotting van dit materiaal andere
omzettingsproducten gevormd worden. De beroemde
Cannelkool en Bogheadkool behooren tot deze groep.

c) Humusgesteenten. Hiertoe behooren vnl. de
steenkolen, ontstaan door -> inkoling van planten- en
boomresten, dus hoofdzakelijk van koolhydraten.
Eerst wordt humus gevormd, in de venen gaat de
humusvorming gestadig door en aldus ontstaat turf.

In een verder stadium ontwijken koolzuur, water en
methaan, echter meer waterstof en zuurstof dan kool-

stof, waardoor een product ontstaat, dat steeds rijker

wordt aan koolstof. Aldus ontstaat bruinkool, dan
steenkool, vervolgens anthraciet en als eindproduct
grafiet, zuivere koolstof. De verandering in samenstel-

ling is duidelijk in onderstaande tabel.

koolstof waterstof zuurstof

Hout 50

Turf *
55

>oo
6 *39

>34

Bruinkool * 66
f 70

5 S 29
>25

Steenkool
*80
> 90 >4

S 14
> 6

Anthraciet
*94
f 96

3
> 3
f 2

Grafiet 100

Vervolgens behoort tot de groep der vaste brand-
stoffen: het hout. Dit speelt als brandstof een zeer

ondergeschikte rol.

Van de kunstmatige vaste brandstoffen

neemt de cokes een eerste plaats in door zijn toepassing

in vuren met hooge temperaturen. Vervolgens briketten

en houtskool.

2° Vloeibare brandstoffen. Tot de natuur-
lijke behoort de ruwe aardolie. De destillatie-produc-

ten van de aardolie, zooals benzine, petroleum,
gasoline en gasolie, doen dienst als brandstof voor
motoren. Soms als résidu na petroleumdestillatie als

stookolie voor ruwoliemotoren en voor stoomketels,
die door bepaalde inrichtingen de olie verstuiven en

dan verbranden. De teer als product der gasfabricage
geeft benzol en teerolie, waarvan alleen de benzol
als motoren-brandstof dienst doet. Ten slotte nog
spiritus, een alcohol met 20 è, 30% water met denatu-
raticmiddel gemengd om het inwendig gebruik tegen
te gaan. De spiritus doet dienst in kleine verwarmings-
apparaten en soms als motorbrandstof.

3° Gasvormige brandstoffen. In de natuur
komt voor het brongas of aardgas. Het bestaat uit
methaan en koolzuur en heeft een hoogere verbran-
dingswaarde, al naargelang het percentage methaan.
Het dankt zijn ontstaan door > inkoling. Ook in

Nederland komt dit gas op meerdere plaatsen voor.

Als kunstmatige brandstof in gasvorm
rekent men het steenkoolgas, watergas, generatorgas,
hoogovengas, oliegas, blauwgas, persgas (> Gas).

de Wilde.
Voor de calorische waarde van diverse brandstoffen,

> Calorische waarde.
Voor brandstoffen voor locomotieven, > Tractie.

Brandstofverbruik, > Stoomketels; Verbran-
dingsmotoren.

Brandstraat, ruimte tusschen de rugzijden van
twee rijen tenten in militaire kampementen.
Brandstrook langs den spoorweg dient om te

voorkomen, dat op den spoorweg ontstane brand (ten

gevolge van vuur of vonken uit de locomotief) zich

voortplant op aangrenzend terrein. Daartoe wordt ccn
strook grond, veelal door omspitten, geheel van plan-
ten ontdaan en voor plantengroei ongeschikt gemaakt.
Volgens de spoorwegwet in Ned. moet, indien geen
voldoend waterhoudende sloot aanwezig is, de spoor-
weg, waar deze aangelegd is door of langs bosch-, veen-
of heidegrond, er van worden afgescheiden door het
graven van slooten of het omspitten van een door-
gaande strook gronds, zoodat bij het ontstaan van
brand op den spoorweg deze zich niet op de aangren-
zende terreinen uitbreidt. H. v. Berckel.

Brandt, 1° Geeraert, Ned. letterkundige;
* 25 Juli 1626 te Amsterdam, f 12 Oct. 1685 aldaar.

Was aanvankelijk horlogemaker; om de hand van
Suzanne van Baerle te kunnen verwerven, ging hij

theologie studeeren en werd Remonstrantsch predikant
achtereenvolgens te Nieuwkoop, Hoorn en Amsterdam.
In zijn jeugd schreef hij op het Hamlet-motief een bom-
bastisch treurspel De veinzende Torquatus, later

schreef hij meest historische werken: o.a. Hist. der
Reformatie, dat veel omstreden en later in Fransch
en Engelsch vertaald werd

;
levens van M. A. de Ruyter,

P. C. Hooft, Vondel, en enkele bundels stichtelijke

gedichten.

L i t. : G. M. C. Loeff, De Ned. Kerkgeschiedschr.
G. Brandt (diss. 1864) ;

dr. G. Penon, Bijdr. t. d. Gesch.
d. Ned. Lett. (II, III); dr. W. P. C. Knuttel, Ned.
Bibliogr. v. Kerkgeschiedschr. (45 vlg.)

;
Het Prot.

Vaderl. (i.v.). Zijn zoons Joh. en Kaspar B. gaven
vsch. werken van hun vader uit en verdedigden die tegen
de felle critiek. Piet Visser .

2° Karoline, > Weber (Karl Maria von).

Brandts-Buys, Ned. familie van musici.
1° Cornclis Al ij ander, * 3 April 1812,

f 18 Nov. 1890, organist, dirigent, muziekleeraar en
componist van kamermuziek (o.a. een door de Mij.

tot Bevordering der Toonkunst bekroond kwintet),
orkestwerken en liederen.

2° Henry F r a n q o i s Robert, * 20
April 1850, f 16 Oct. 1905, dirigent en componist van
mannenkoren, cantates, enz.

3° Jan Willem Frans, de belangrijkste

musicus van zijn familie. * 1868, f1933. Schreef tal-

rijke werken, waaronder verschillende opera’s, bijv.

Die Schneider von Schönau (1916), Mi-carême (1919)
e.a., die in Duitschland en in Oostenrijk, waar hij

reeds sinds jaren woonde, vrij veel succes hadden.
4° Johan Sebastiaan, *8 Dec. 1879;

eerst muziekcriticus; ging in 1919 naar Java en schreef
een aantal artikelen over de muziek in Indonesië.
5° Ludwig F e 1 i x, * 20 Nov. 1877, f 29

Juni 1917; organist aan de Waalsche kerk te Rotter-
dam, dirigent van Rotte ’s Mannenkoor en leeraar aan
de muziekschool van Toonkunst aldaar. Zijn mannen-
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koren (o.a. Zegepraal, Avondrood) behooren tot bet

beste, wat in dit genre in ons land is geschreven.

6° M a r i u s A d r i a n u s, * 31 Oct. 1840,

f 13 Jan. 1911; orgelvirtuoos en componist van koor-

werken, liederen en orgelmuziek.

7° Marius Adrianus Jr., * 9 Nov.

1874; sedert 1916 dirigent van de afd. Arnhem van

Toonkunst en directeur van de muziekschool aldaar;

componist van zangspelen, koorwerken en liederen.

Reeser.

Brandt van Doorne, C. P., pseudoniem voor

> Kollewijn (R. A.).

Brandverzekering (algemeen), een verzekering

tegen schade, welke door brand veroorzaakt wordt aan

onroerende goederen (met uitzondering van den grond)

en roerende goederen op den vasten wal. De > zee-

verzekering omvat de brandverzekering, zoodat

schepen in de vaart en ingeladen goederen niet afzon-

derlijk tegen brand verzekerd behoeven te worden.

De brandverzekering behoort tot de groep •> schade-

verzekeringen. Ze is van veel jongeren datum dan de

zeeverzekering. Het eerst werd ze toegepast in Enge-

land tegen het eind der 17e eeuw. Ongeveer een eeuw

later vond ze ingang in Frankrijk en Nederland. Dit

bedrijf wordt uitgeoefend in den vorm van een N.V.

of van een Onderlinge Waarborg Maatschappij (in

België: Vereeniging van Onderlinge Verzekering). De
verzekering kan worden aangegaan op voorwaarden,

welke door een bepaalde maatschappij worden gesteld

(op maatschappijpolis) of op uniforme voorwaarden

(op beurspolis).

Nederland. Naast een alg. regeling voor de

schadeverzekering bevat het W. v. K. een afzonder-

lijken titel (art. 287—301) voor de b. Bij de ver-

zekering van vaste goederen, voorzoover deze in

gebouwen bestaan, kent de wet twee wijzen van schade-

vergoeding, nl. dat de schade, aan het perceel over-

komen, in geld wordt vergoed, of dat het perceel,

uiterlijk tot het bedrag van de verzekerde som, zal

worden opgebouwd of hersteld. Het bezwaar van de

eerste wijze is, dat de schadeloosstelling afhangt van

het inzicht van deskundigen omtrent de verkoop-

waarde van het verzekerde gebouw. De zekerheid

ontbreekt dus, dat de verzekerde een voldoend bedrag

zal ontvangen, om het door brand vernietigde of be-

schadigde gebouw weer in denzelfden toestand op te

bouwen. Is de tweede wijze van schadevergoeding

overeengekomen, dan spreekt men van verzekering in

herbouw. Het verzekerde bedrag geeft het maximum
aan, dat vergoed wordt, terwijl de verzekeraar boven-

dien niet meer vergoedt dan 3
/4
van de herbouwkosten.

De rest is te beschouwen als verbetering van oud tot

nieuw. WitsenboeT.

België. B. omvat alleen de brandschade, die

niet te wijten is aan het toedoen of aan een grove

fout van den verzekerde persoonlijk. Zij omvat, buiten

de eigenlijke vernieling door het vuur, ook de schade

veroorzaakt door het water of door andere maatregelen

om den brand te beperken of te blusschen; ook meestal,

mits het betalen van een bijpremie, de schade veroor-

zaakt door bliksem of door ontploffing; eindelijk

wordt, voor industrieele zaken, veelal ook een zekere

vergoeding voorzien voor den stilstand van het bedrijf,

die het gevolg is van den brand.

De schade aan gebouwen wordt geschat door verge-

lijking van de waarde van de gebouwen vóór den

brand met de waarde er van na den brand. Zij wordt

vergoed in geld, meestal wordt echter aan den ver-

zekerde de verplichting opgelegd om de gebouwen

opnieuw op te bouwen.
Wanneer de verzekering niet de geheele waarde

van de verzekerde goederen bedroeg, dan wordt slechts

vergoeding uitgekeerd naar de verhouding waarin de

verzekerde som is tot de volle waarde van het goed.

Voorbeeld: een goed van 200 000 frs., verzekerd voor

150 000, lijdt 100 000 frs. brandschade; de vergoeding

zal 75 000 frs. bedragen.

In België wordt gewoonlijk bij de b. ingedeeld de

verzekering van de verantwoordelijkheid waartoe

gehouden zijn: de huurder jegens zijn verhuurder

wegens brand van het gehuurde goed, en de gebuur

jegens zijn gebuur, wegens mededeeling van brand aan

het naburige erf. Deze verzekering is geen schade-

verzekering maar een verzekering van de burgerlijke

verantwoordelijkheid; in de practijk wordt zij echter

voorzien en geregeld door één en dezelfde polis.

Vele bepalingen van de wet van 11 Juni 1874 op

de verzekeringen worden weinig toegepast. De polissen

regelen al de voorwaarden van de overeenkomst. Het

Comité van de Belg. verzekeraars heeft een polis

opgesteld, die door de meeste maatschappijen gebruikt

wordt. Voor b. vankoopwaren, die zich in een magazijn,

een hangar, een stapelhuis bevinden, wordt meestal

gebruik gemaakt van de polis van de haven van Ant-

werpen, in 1920 herzien, en die ook buiten Antwerpen

gevolgd wordt.

L i t. : Nolst-Trenité, Ned. Assurantierecht, Brand-

verzekering (

21921) ;
W. van Eeckhout, Le droit des

ass. terrestres (Brussel 21933). V. Dievoet.

Brandverzckeringbelasting (Ned. Bel.

recht). Krachtens art. 277, letter 1, gemeentewet,

mag een gemeente een belasting heffen op de verze-

kering tegen brandschade van in de gemeente zich

bevindende onroerende en roerende goederen of een

overeenkomstige belasting voor zooverre die goederen

niet verzekerd zijn. De verdere uitwerking geschiedt

bij gemeentelijke verordening. De bedoeling van deze

belasting is, een billijke bijdrage te vragen van de

eigenaren dezer goederen wegens de kosten, welke de

gemeente voor de brandweer moet maken. Deze belas-

ting is zoodoende een > bijdrage; zij werd over 1931

in twee gemeenten geheven met een totale opbrengst

van 26 000 gld. Smeets.

Brandvlak, plat vlak door het brandpunt lood-

recht op de optische as.

Brandvrij. Er zijn vele middelen in toepassing

om allerlei stoffen brandvrij te maken. Echter kunnen

deze middelen het branden slechts verlangzamen, maar

op den duur niet beletten. Op doeltreffende wijze ge-

drenkte weefsels kunnen slechts verkolen zonder te

ontvlammen of zelfs te gaan glimmen. Brandwerende

middelen zijn zeer noodzakelijk voor gordijnen, lichte

dameskleeren, theaterdecors, riet, hout, papier, enz.

De werking der hier bedoelde stoffen berust gedeel-

telijk hierop, dat ze bij verhitting gassen afgeven (zoo-

als ammoniak, koolzuur, zwaveligzuur), die het ont-

vlammen tegengaan ;
voor een ander deel is de werking

zoodanig, dat ze de voorwerpen met een soort glazuur

overdekken. In verband daarmede verdienen stoffen,

die gemakkelijk smelten, de voorkeur boven andere;

bijv. boorzuur en boraten, phosphaten, wolframzuur,

alkalisilicaten, ammoniumzouten (deze geven bij ver-

hitting gassen af). Eenige recepten voor veel voor-

komende stoffen mogen hier volgen.

1° Voor weefsels. Men drenkt de stof met een

oplossing, samengesteld uit: 80 kg aluminiumsulfaat,
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26 kg salmiak, 30 kg boorzuur, 17,6 kg borax, 20 kg
stijfsel, 1 000 kg water. Buitengewoon goed werkt het
volgende middel: het weefsel wordt eerst gedrenkt in
een natriumstannaat-oplossing (s.g. 1,225), uitge-
wrongen en op koperen trommels gedroogd. Daarna
wordt het weefsel door een oplossing van ammonium-
sulfaat gehaald, wederom uitgewrongen en gedroogd.
Stoffen, die op deze wijze zijn behandeld, zijn ook vol-
komen bestand tegen heete zeepoplossing, terwijl de
behandeling de kleur en de stof geen schade doet.

2° Voor hout. In het algemeen is het doordrenken
van hout te duur. Wil men het toch doorvoeren, dan
kan gebruikt worden een oplossing van 20 ammonium-
sulfaat en 5 boorzuur in 100 water, waarbij om een
beter doordringen te bewerken ammoniak wordt ge-
voegd. Een brandvrije verf is natrowaterglas met
dezelfde hoeveelheid 3% natronloog hierbij wordt
gevoegd de dubbele hoeveelheid geslibt krijt en 3%
carbolineum. v. d. Beek.

Brandvrije kunststeen wordt vervaardigd
uit een verbinding van gebrande magnesia of geblusch-
te kalk met waterglas en chloormagnesium.

Brandweer noemt men de organisatie, welke ten
doel heeft een in een gemeente uitbrekenden brand met
de ten dienste staande middelen, als brandspuiten,
brandbluschapparaten enz., te blusschen en de schade
aan eigendommen en gevaar voor het leven der inge-
zetenen door brand zooveel mogelijk te beperken. De
inrichting van de brandweer is zeer verschillend. Vol-
gens de Ned. Gemeentewet berust het opperbevel bij

brand bij den burgemeester; de feitelijke leiding van
het blusschen en het dagelijksch beheer is evenwel aan
commandanten overgelaten, wier plichten en bevoegd-
heden bij gemeentelijke verordeningworden vastgesteld.

Men heeft in verschillende plaatsen een beroepsbrand-
weer, waarvan het personeel practisch steeds ter be-
schikking staat; het personeel der beroepsbrandweer
wordt tevens aangewezen voor werk voor de gemeente
en bestaat dan uitsluitend uit vakarbeiders als smeden,
bankwerkers, electriciens, timmerlieden en schilders.

In andere plaatsen heeft men een kern van beroeps-
brandweerlieden, die voor het onderhoud van het
materiaal zorgen, en bij brand worden daarvoor aange-
wezen gemeentewerklieden, die normaal hun gewone
werk doen, opgeroepen. Soms is de politie tevens als

brandweer aangewezen (Den Plaag). In andere gemeen-
ten vindt men de zgn. vrijwillige brandweer, gevormd
uit de ingezetenen.

De verdeeling van de brandweerposten of kazernes
over de stad kan gebaseerd zijn op een systeem van twee
of meer kleine posten, geruggesteund door een grooteren
post, of een verdeeling van gelijkwaardige eenheden.
De eenheden kunnen zelfstandig werken onder een
centrale leiding of men vindt weer groepeering in
grootere of kleinere divisies, met commandanten van
verschillenden rang. De beste verdeeling der posten
over de stad is wel bereikt, als een volledige sectie
een willekeurig gebouw kan bereiken binnen zes minu-
ten nadat het alarm binnenkomt. De verschillende
posten moeten telephonisch of telegraphisch met
elkaar en met het hoofdkwartier verbonden zijn. In de
verbindingen moet steeds reserve zijn voor storings-
gevallen.

Meestal rukt op het eerste alarm een kleine eenheid
uit, later zoo noodig gevolgd door groot materieel. Bij
alarm van brand in theaters, groote pakhuizen en
publieke gebouwen verdient direct uitrukken van
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meer materieel, in verband met de mogelijkheid van
groote schade, aanbeveling.
De uitrusting van de brandweer omvat al naar

gelang van de grootte: 1° slangen- en ladderwagens,
wanneer er een hoogdrukwaterleiding van voldoende
capaciteit met brandkranen aanwezig is

;
2° brandspui-

ten, aan te sluiten op open water, brandputten en de
waterleiding, als deze geen voldoenden druk geeft.
Soms heeft men drijvende brandspuiten (Amsterdam);
3° schuimbluschapparaten en ander klein materieel,
wateremmers; 4° springzeilen, glijkokers, zuurstof-
apparaten, gas- en rookmaskers ter beveiliging van
menschenlevens.
L i t. : mr. W. H. A. Elink Schuurman, Hoe werkt de

Brandweer. v. Stekelenburg.
Brandwcergebouw is een gebouw, waarin het

personeel van het brandweerkorps op militaire wijze
gekazerneerd is en waar het rijdend materiaal gestati-
onneerd is. De concentratie van het personeel is een der
grootste voordeelen van de beroepsbrandweer. Indien
de slaap- en woonvertrekken der manschappen op de
verdiepingen zijn gelegen, is er gewoonlijk een staande
paal aangebracht, waarlangs men zich naar beneden
kan laten glijden, en verder de noodige signaalinrich-
tingen, zoodat men in l1^ minuut na het alarm kan
uitrukken. Rademaker.
Brandweertelegraaf dient, om zoo spoedig

mogelijk de brandweerkazerne van een brand te ver-
wittigen, om de brandschade door snel ingrijpen zoo-
veel mogelijk te beperken. Moderne brandweer-
telegrafen worden als ruststroom -installaties met
ringleiding uitgevoerd. De ruststroom van 40—50 mA

Schema van een brandweertelegraaf.

loopt over de leiding, de in serie geschakelde brand-
meldcontacten en de apparaten in de centrale. Een
milli-ampèremeter maakt steeds controle over den
toestand van het net mogelijk. De inrichting van de
brandweertelegraaf is afhankelijk van het aantal
en de verdeeling over de stad van de verschillende
melders. Steeds moet bij een alarm in de centrale
minstens ongeveer de omgeving, vanwaaruit de brand
gemeld wordt, direct bekend worden. Ook moet een
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onderscheiding aanwezig zijn tusschen een draad-

breuk in het net en een alarm. Dit laatste kan men

bereiken door bij het alarm alleen den stroom te ver-

zwakken, niet te onderbreken; ook signaleert men de

blijvende draadbreuk met andere organen dan de kort-

stondige brandmelding, waarbij de leiding na loslaten

van den brandmelder weer gesloten wordt. De melder

bestaat in den regel uit een ijzeren kast, waarin een

loopwerk, dat, wanneer het door drukken op een knop

of trekken aan een handgreep in werking wordt gesteld,

een typenschijf in beweging brengt. De randen van de

typenschijf hebben elk verschillend gegroepeerde uit-

sparingen. Aan den rand van de schijf sleept een con-

tactinrichting, waardoor bij draaien van de schijf

stroomonderbrckingen en sluitingen optreden; deze

worden in de centrale door het ontvangapparaat opge-

vangen. Bij kleinere installaties is de ontvanger een

wijzerapparaat (zie schema) of een kleppentafel met

nummertableau. Wordt bij het wijzerapparaat een

brandmelder in werking gebracht, dan spreken het

telefoonrelais en het lijnrelais aan overeenkomstig de

stroomonderbrekingen van de typenschijf. Als het

anker van het lijnrelais voor het eerst loslaat, wordt

de valklep ingeschakeld, do storingswekker belt, tevens

wordt de loopwerkmagneet ingeschakeld. De verdere

stroomstooten schakelen den loopwerkmagneet zoovele

malen verder als met de typenschijf overeenkomt.

Zoodra de wijzer den nulstand verlaat gaat de alarm-

bel. Bij draadbreuk klinken alleen de storingswekker

en de oproepwekker, de wijzer blijft in den beginstand.

Wil een brandweerman met de centrale telefoneeren

door middel van de in vele melders ingebouwde tele-

foon, dan drukt men den telefoonknop. Door het in-

schakelen van den weerstand spreekt alleen het telefoon-

relais aan en de oproepwekker klinkt. Bij draadbreuk

legt men schakelaar S om, waardoor het midden van de

batterij aan aarde wordt gelegd en de storingswekker

wordt uitgeschakeld. Er vloeit nu geen ruststroom,

klep K komt niet in ruststand. Alarm wordt nu gegeven

via den geaarden typenschrijver, de halve wikkeling

van het lijnrelais en de halve batterij. Andere systemen

werken met gloeilampcntableau’s. Ook kunnen de

apparaten nog met een tijdstempel worden uitgerust,

die het juiste oogenblik, waarop een alarm binnenkomt,

registreert. Bij grootere centrales past men als ont-

vangers registreerapparaten toe om tevens juiste ge-

gevens voor de statistiek der meldingen te verkrijgen.

In vele gebouwen past men in plaats van den typen-

schrijver automatische melders toe. die zoodra de tem-

peratuur in de ruimte te hoog stijgt, een contact openen

en alarm geven, meestal via een hoofdmelder, in het

gebouw opgesteld; een ander model spreekt aan op

snelle temperatuurstijgingen.

L i t. : H. Freytag, Die Feuertelegraphie, Handbuch
der Elektrotechnik (XI) ; C. W. Kollatz, Selbsttatige

Elektrische Feuer- und Einbruchs Melder
;

brochures

firma Siemens en Halske, Lorenz A. G. Berlin. Mix. en

Genest e.a. v. Stekelenburg.

Brandwinde (L o a s a), familie der brand -

windachtigen (Loasaceae), komt met 90 soorten groo-

tendeels voor in de berglanden van Chili en Peru, en

zijn deels wxmdplantcn, deels steppengewassen, terwijl

enkele soorten rotsplanten zijn. Vele vertegenwoordi-

gers van dit geslacht zijn prachtig bloeiende, voor aan-

kweeken geschikte planten. Als sierplant is zeer in

trek Loasa triphylla, de geelbloeiende L. urens, en L.

papaverifolia, een 2 m hooge kruidachtige plant met

groote, witte bloemen, geel en rood gestreept. Bonman.

Brandwindcn (Loasaceae), een familie

met een 250-tal soorten, meest kruiden, waarvan vele

slingerplanten, en enkele struiken of kleine boomen.

Sommige soorten hebben brandharen, welker in-

houd sterken jeuk kan veroorzaken. De bestuiving

wordt verricht door insecten, die door honig wrorden

gelokt. Mislukt kruisbestuiving, dan heeft noodge-

dwongen zelfbestuiving plaats. Hoofdzakelijk komen

de leden dezer familie in Amerika en wel speciaal op

het Andes-gebergte voor. Zelfs treft men deze planten

aan in het gebied der eeuwige sneeuw. Eigenaardig is

het voorkomen van de eenigste soort van het geslacht

Kissenia, in Z.W. Afrika en Z. Arabië. Van weten-

schappelijk belang is deze familie niet. Enkele soorten

dienen als sierplant voornamelijk van de geslachten

Mentzelia, Loasa en Cajophora. De voornaamste ge-

slachten zijn Cevallia, Gronovia, Mentzelia, Kissenia,

Loasa, Cajophora en Blumenbachia. Bonman.

Brandwond, plaatselijke weefselbeschadiging

door inwerking van te hooge warmtegraden (> Ver-

branding). Dit begint reeds bij 50° onder invloed van:

1° directe aanraking met een warmtebron, als verhitte

voorwerpen, open vlam, heete vloeistoffen en water-

damp; 2° stralende energie, als zonnestralen en stralen

van kunstmatige lichtbronnen; 3° electrische stroo-

men.
Al naar kracht en duur van inwerking ontstaan ver-

schillende graden van brandwond. Eerste graad:

roodheid der huid; tweede graad: blaarvorming;

derde graad: bruine en zwarte verkleuring (verkoling).

Naast de plaatselijke verschijnselen treden bij groote

brandwonden algemeene verschijnselen op door resorb-

tie der giften van het afgestorven weefsel, als meer

dan een derde van het lichaam verbrand is niet zelden

met doodelijken afloop onder verschijnselen van hart-

zwakte, krampen, bewusteloosheid.

Behandeling: bestrijden der pijn met morfine,

toevoer van vocht, voorkomen van infectie, zoo noodig

desinfectie, afsluiting der lucht door vet (vaseline,

boorzalf, olie, parafine), beter nog door 5% oplossing

van tanninezuur. Krekel.

Brandwijk, gemeente in de prov. Z.Holland,

8 km ten Z. van Schoonhoven.

Brandijn, Philips, Ned. architect en beeld-

houwer, geboortig uit Utrecht, f 1594 te Nyköping

(Denemarken). Hertogelijk bouwmeester in Schwerin,

later in Güstrow\
Voorn. werken: Huis van burgemeester

Schabbelt te Wismar (ca. 1570, met typisch Ned. gevel)

;

Noordvlcugel van het hertogelijk slot in Güstrow (1587

—

1589) ;
deelen van het slot vaD Nyköping. — L i t.

:

Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler (II

1922).

Brandzalf, volksnaam voor boorzalf. Als zoo-

danig worden ook dikwijls andere zalven, o.a. met

basisch bismuthnitraat, lijnolie en kalkwater gebruikt.

Brandziekten (zie plaat bij art. > Planten-

ziekten) zijn plantenziekten, die veroorzaakt worden

door > brandzwammen, waaronder er zijn, die den

graanoogst ernstig benadeelen. In de plaats van graan-

korrels worden massa’s zwarte zwamsporen gevormd

(> Brandsporen). Verstuiven deze sporen reeds vanuit

de aangetaste aren over de bloeiende akkers, dan

spreekt men van stuifbrand of naakten brand,

bijv. tarwestuifbrand [veroorzaakt door Ustilago

Tritici (Pers.) Jens.]. Blijven daarentegen de zwam-
sporen door den korrelwand omsloten — waardoor

donkergekleurde „brandkorrels” ontstaan — dan
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spreekt men van steenbrand of bedekten
brand, bijv. tarwesteenbrand [Tilletia Tritici (Bjerk.)
Wint.]. Deze brandkorrels springen bij het dorschen
stuk en de vrijkomende sporen besmetten dan het graan.
Daar deze sporen zich uitwendig aan de graan-
korrels bevinden, kan de bestrijding geschieden door
een uitwendige ontsmetting met voor dit doel geschikte
chemische middelen. Men past natontsmetting (vol-
gens omschepmethode) of droogontsmetting toe. De
bestrijding van den stuifbrand (waarbij de besmetting
reeds gedurende den bloei plaats had) is anders, aan-
gezien de graankorrels inwendig besmet zijn.

De ontsmetting geschiedt daarom volgens de warm-
watermethode.
Andere bekende brandziekten zijn: roggesten-

gebrand; uienbrand; builenbrand van maïs, waardoor
gezwellen kunnen ontstaan ter grootte van een kinder-
hoofdje.

L i t. : Brandziekten van granen (Mededeeling nr. 4
v. d. Plantenziektenkundigen Dienst, Wageningen).

J. Goossens.

Brandzwachtel. zwachtels, bedeeld met basisch
bismuthnitraat

;
gebruikt als verband op brandwonden.

Brandzwammen (Ustilaginaceae), echte
(obligate) plantenparasieten, die ernstige > brand-
ziekten bij granen en andere planten veroorzaken.
> Brandsporen.

Brangwijn, Frank, Engelsch Katholiek
schilder, * 1867 te Brugge; in 1919 gekozen als lid

der Royal Academy. Reeds op jeugdigen leeftijd

maakte hij met William Morris ontwerpen voor tapijt-

werk, maar toen hij 16 jaar oud was ging hij op zee.

Het meerendeel van zijn eerste werken (teekeningen,

schilderijen en etsen) zijn dan ook zeestukken, stoer

van lijn en brandend van kleur. Ook boekillustraties.

Zijn kunst is overheerschend decoratief, het belang-

rijkste werk zijn de schitterende muurschilderingen,

eenig-heroïsch van teekening, grootsch van verhou-
dingen en weelderig van kleur, gebaseerd op typische
tooneelen en episoden uit de moderne industriewereld.

Van de hedendaagsche Engelsche kunstschilders geniet

hij de grootste vermaardheid in het buitenland en zijn

werk is in musea over de geheele wereld verspreid.

L i t. : F. S. Sparrow, F. B. and his Work (1915)

;

H. Furst, The Decorative Art of F. B. (1924).

Doyle-Davidson.

Braille, oud-Fransche dans, die vooral in de 16e,

maar ook in de 17e eeuw voorkwam. Als onderdeel
der zgn. basse-dance komt de b. reeds in de 15e eeuw
voor. Het tempo was tamelijk rustig, in tweedeelige
maatsoort. Door afwisseling met gezongen refrein,

had de b. eenige overeenkomst met het rondeau.

H. Andriessen.

Brans, Jan M a 1 1 h ij s, Vlaamsch letter-

kundige; * 1853 te Asch (Limburg), tot 1913 in het
lager en middelbaar onderwijs te Brussel, thans te

Eppegem. Schreef in Ned. Dicht- en Kunsthalle en
Vlaamsche School keurige novellen en degelijke kunst-
historische bijdragen.

Werken: Limburgsche Schetsen (1885) ;
Schim-

men en Schetsen (1890); Gedichten in proza (1891);
Metrische vertaling van Nibehingenlied (1926).

A. Boon .

Bransiet, Philippe, ascetisch schrijver en
generale overste (1838

—
’74) der Frères des écoles

Chrétiennes, een Fransche onderwijscongregatie.
* 1 Nov. 1792 te Gachat (dept. Loire), f 7 Jan. 1874
te Parijs. B. bracht de Congregatie tot grooten bloei.

Hij stichtte 1 002 nieuwe kloosters, wraarvan 276
buiten Frankrijk.
L i t. : M. B. Poujoulat, Vie du Fr. Philippe (Tours

1880) ;
J. G. Escard, Le Frère Philippe (Parijs 1914).

J. v. Rooij.

Brant, 1° Hermannus Franciscus
van den, Antwerpsch rechtsgeleerde (17e eeuw),
schrijver van stroef-klassieke treurspelen naar Fransch
en Engelsch model.
Werken: Bela, Prins van Hongarijen (gruwel-

treurspel 1678); Barrabas, de rijke Jood van Malta;
Het Verweirde Sothuys van Antwerpen (1678); Bley-
eindige Belgica, tot verheffinge van *t Heilig Sacrament
des Autaers ende tot vernietiging der Ketteren (Jubilé-
spel 1679) ; Eertijds, Maer en Tegenwoordig (berijmde
klucht)

;
De Herstellingc van de Roomsche Religie binnen

de stadt Antwerpen (blijëindend treurspel). — L i t.

:

dr. J. Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk.
(IV 21924) ;

dr. Th. De Ronde, Het Tooneel-leven in
Vlaanderen.

2° M i c h i e 1, priester, * te Axel, f 1529 te
Leuven; was kanunnik te Bergen op Zoom, bacca-
laureus in de rechten te Leuven; stichtte beurzen
voor studie van wijsbegeerte.
L i t. : N. Ned. Biogr. Wbk.
3° P i e t e r den. Aan dezen wordt een berijmd

wTerk Properheden vanden viere complexien toege-
schreven (1433).
U i t g. : Nap. de Pauw, Mnl. Ged. en Fragmenten

(I Gent, 577 vlg.).

4° Sebastian, Duitsch dichter en Humanist;
* 1457 te Straatsburg, f 10 Mei 1521 aldaar; studeerde
te Bazel in de rechten, syndicus en stadsschrijver

van zijn geboortestad. B. dankt zijn Europeesche
vermaardheid aan de cultuur-hist. zeer gewichtige
satire „Das Narrenschiff” (1494), die, met voortreffe-

lijke houtsneden verlucht, de gebreken van den tijd

nuchter-moraliseerend, echter raak en op geestig-

volksche wijze gispt. B. wTas een vurig Maria-vereerder
en zijn satire is geheel in kerkelijk-religieuzen geest
gehouden. Wellicht het meest gelezen boek uit de
periode vóór de Hervorming.
Hoofdwerken: Das Narrenschiff (1494 ;

nieuwe
uitgaven : Fr. Zarncke 1854

;
F. Schultz 1913) ;

Freidanks
Bescheidenheit (1508 ;

uit het Latijn). — L i t. : Fr.
Zarncke, Zur Vorgesch. des Narrenschiffs (1868—’71)

;

Maria Wolters, Beziehungen zwischen Holzschnitt und
Text bei B. und Murner (1917). Pintelon .

Bfan la, > Zeegans.

Brantas
, rivier in O. Java (N.O.I.). Deze rivier,

uit irrigatie-oogpunt zeer belangrijk, ontspringt
1 750 m hoog op het zadel, dat de Ardjoeno met de
Ondjosmoro (Andjasmoro) verbindt, stroomt eerst

Zuidwaarts, dan in Westelijke richting, vervolgens
naar het Noorden en ten slotte naar het Oosten om
op betrekkelijk korten afstand van de bron in zee te
vallen. Op enkele kilometers ten Westen van hetÖe Modjokerto splitst de Brantas zich in een

dijken tak, de Kali Soerabaja, die als Kali Mas
bij de stad Soerabaja in zee stroomt, en een Zuidelijken
tak, de Kali Porong, die iets ten Noorden van Bangil
in zee uitmondt.
Deze stroom, 252 km lang, is, met uitzondering van

een korten bovenloop, het centrum van groote en
vele irrigatiewerken. Met zijn groot aantal zijrivieren

heeft de Brantas een stroomgebied van meer dan
10 000 km2

. In dit gebied is de oppervlakte geïrri-

geerde sawah’s bijzonder groot. Dat de suikercultuur
in de afdeelingen Malang, Kediri en Soerabaja zoo’n
geweldige vlucht kon nemen, is o.a. te danken aan
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de irrigatie, welke de Brantas mogelijk maakte. De

aanplant van rijst, maïs en allerlei andere inheemsche

gewassen in deze streek levert, mede dank zij deze

irrigatie, als regel een zeer goede opbrengst. Dit

alles heeft ten gevolge, dat in dit stroomgebied de

bevolkingsdichtheid bijzonder groot is, in sommige

districten zelfs meer dan 750 zielen per km2 bedraagt.

De bevolking legde hier al van ouds (11e eeuw)

dammen en dijken aan. Ongeveer een eeuw geleden

deed de overheid de eerste permanente kunstwerken

bouwen. Deze werken zijn sindsdien voortdurend ver-

beterd en vermeerderd. Zij moeten de omgevende bouw-

velden beschermen tegen wateroverlast (bandjirs)

en zijn verder middel om het voorhanden water in

Oost- en Westmoesson zóó te verdeelen, dat daarvan

een zoo groot mogelijk nut kan worden getrokken.

Het beheer van deze waterwerken en het toezicht op

de verdeeling van het water zijn toevertrouwd aan des-

kundige ingenieurs met een uitgebreid personeel.

Groote moeilijkheden worden veroorzaakt doordat

zijrivieren in de Brantas, vooral die, welke van de

Kloet-hellingen komen, aanzienlijke hoeveelheden

zand meevoeren. Daardoor verhoogde de bedding

aanmerkelijk, waardoor o.a. bedijking noodig werd,

bruggen moesten worden opgevijzeld, de bevaarbaar-

heid verminderde, zandbanken voor de mondingen

ontstonden.

Thans is de Brantas voor prauwen nog bevaarbaar

in de afdeeling Soerabaja; vroeger kwamen prauwen

tot in het Zuiden van de afdeeling Kediri. Brokx.

Branteghem, Gulielmus van, van Aalst,

Kartuizer op het Kiel bij Antwerpen, is de schrijver

van een in de 16e eeuw nog al verspreid devotiewerk:

Een gheestelije boomgaert (le uitg. bij

W. Vorsterman 1535 te Antwerpen), met mooie hout-

sneden met figuren „van het beginsel der werelt”,

van het leven van Christus, van heiligen, met gebeden;

en aan het einde de vier uitersten. Het werk verscheen

ook hetzelfde jaar in het Latijn en in het Fransch.

Verder gaf hij in 1537 een Vita Christi uit, met hout-

sneden van Livinus De Witte, die in 1539 in het

Fransch verscheen, en die in 1542 te Lyon herdrukt

werd. Hij overleed te Lier.

L i t. : E. H. J. Reusens, in Biogr. Nationale (Brussel

1868). V. Mierlo.

Brantfort, stad in de Canadeesche provincie

Ontario (43° 10' N., 80° 15' W.); 30 107 inw. (1931);

spoorwegknooppunt aan de Grand River, die bevaar-

baar is tot 4 km van de stad en door een kanaal wordt

voortgezet. Produceert vooral landbouwmachines en

spoorwegmateriaal.

Rrantgum, dorpje van 350 inw. in de Friesche

gem. Westdongeradeel.

Brantömc, Pierre de Bourdeilles,
abt van, Fransch schrijver; * 1540 te Périgord,

f 15 Juli 1614; leidde een avontuurlijk leven in de

Fransche godsdienstoorlogen en ook buiten Frankrijk

en wist ten slotte de abdij Brantömc te verkrijgen,

waar hij zijn wederwaardigheden beschreef in de

beroemde Mémoires (het eerst verschenen in 1665),

welke met zijn andere werken nieuw werden uitgegeven

als Oeuvres complètes in 12 deelen door L. Lalanne

(1865—1882). Van de Mémoires verscheen een Duitsch

uittreksel van Semerau in 1904. Voor de kennis der

16e-eeuwsche toestanden en denkwijzen blijven zij een

belangrijke bron, ondanks de onbetrouwbaarheid

van vele hunner feitelijke gegevens.

L i t. : L. Lalanne, Brantóme, sa vie et ses écrits

(21907). v.Gorkom.

Bruuts, 1° Jan, kanunnik van Sint Donatiaan

te Brugge. Van 17 Aug. 1566 tot 15 Oct. 1569 rector

van de school van Sint Donatiaan.

2° V i c t o r, historicus en sociaal-economist

der Katholieke solidaristische school; * 1856, f 1917;

hoogleeraar te Leuven, waar hij geschiedenis en

economie doceerde; stichtte in 1881 naar het model

der „Société” van Le Play de „Société beige d’écono-

mie sociale”, waarvan hij permanent secretaris bleef;

B. was een der stichters van de „Association ^inter-

nationale pour la protection des travailleurs ,
die

men een voorlooper van het Internationale Arbeids-

bureau zou mogen noemen; zijn belangstelling ging

ook naar den boerenstand en den industrieelen midden-

stand, welke volgens B. een blijvende economische

functie heeft te verrichten; door publicaties, vooral

door zijn economisch handboek, dat meerdere uitgaven

beleefde, heeft B. een grooten invloed uitgeoefend

op de intellectueclc kringen der Katholieke partij

in België; zijn studiën omtrent de sociaal-economische

opvattingen der middeleeuwen en de vergelijkende en

internationale arbeidswetgeving maakten hem ook

buiten België bekend; wijl volgens B. de economie

de stoffelijke welvaart tot voorwerp heeft, neemt zij

een ondergeschikte plaats in in de hiërarchie der

wetenschappen en is ze aan de zedenleer onderworpen.

B. wTas lid der Koninklijke Academie en van den

Hoogen Raad van Arbeid.

Werken: Essai historique sur la condition des

classes rurales en Belgique (1880) ;
Le régime corporatif

au 19e siècle dans les Etats germaniques (1894) ;
Les-

grandes lignes de 1’économic politique L’économie

politique au moyen-&ge, esquisse des théories écono-

miques professées par les écrivains des 13e et 14c siècle

(1895) ;
La législation comparée et internationale du

travail (1903). — L i t. : C. Teründen, Université-

cathoüque ;
De Louvain, Annuaire (1915—1919)

;

Louvain (1924, blz. 436-450). M. Verhoeven.

Braquc, Ge o r g e s, Fransch expressionis-

tisch schilder, geestverwant van Picasso; * 1881 te

Argenteuil. Woont te Parijs. Ging een tijd lang met
het uiterste Kubisme mee, maar later loste hij de

strenge vormen weer op en werd een schilder van

donker, zwartblauw tot blauwgroen koloriet. Hij

heeft bij zijn landschappen (sinds 1925) en stillevens

een voorliefde voor de schemerstemming. Knipping.

Bras, touw, waarmede de ra -zeilen naar den wind

gericht (gebrast) worden (> Tuigage). Om vaart te

minderen of het schip te stoppen, worden de zeilen

tegen den wind gebrast; de uitdrukking „tegenbrassen”

is daarvan afkomstig.

Bras, 1° gemeente in het midden der prov.

Luxemburg gelegen; opp. 3 620 ha, ca. 800 inw.;

land- en boschbouw, Lomme rivier; kasteel van

Séviscourt.

2° (P o e 1 a u Bras) Een eiland aan de Noord-

punt van Atjeh met een vuurtoren er op. Heet officieel

Poelo Breuëh.

Brasart (B r a s s a r t), J o h a n n e s, Luike-

naar van geboorte, staat in 1431 bekend als lid van de

pauselijke kapel te Rome. Als componist schijnt B.

zich vooral aan het lied te hebben gewijd, en gold hij

als een groot tijdgenoot van G. Dufay. Van zijn werken

zijn talrijke geestelijke en wereldlijke chansons bewaard

in hss. te Bologna, Oxford en Trente. Lenaerts .

Brasem (Abramis brama), ook wel

blei of bliek genoemd, is een zoetwatervisch„
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die een lengte kan bereiken van 70—100 cm bij een
gewicht van 10 kg. De romp is zijdelings sterk samen-
gedrukt met bijzonder hoogen rug; de mond is naar
beneden gericht; kleur aan de rugzijde zwart, aan de

Brasem.

buikzijde wit; de vinnen zijn blauwachtig groen.
Wordt aangetroffen in stilstaande of rustig stroomende
wateren, waar hij zich voedt met kleinere organismen
(insecten, wormen, enz.). Paaitijd April, Mei of Juni.
Het wijfje zet tot 300 000 eitjes af van 1,5 mm grootte,
die aan oeverplanten worden vastgekleefd. Het vleesch
is zeer smakelijk en wordt veel gegeten. Het geslacht
brasem behoort tot de fam. der karperachtigen
(Cyprinidae). Willems.
Brasemer Meer, een plas ten Z. van het voor-

malige Haarlemmermeer, omringd door de dorpen
Roelof-Arendsveen, Oudewetering en Rijnsaters -

woude. Het meer is ontstaan door het uitgraven van
turf, en door afslag van de oevers heeft het zich tot
een oppervlakte van 300 ha vergroot. Veel watersport.
Tevens een deel van den waterweg Amsterdam—Gouda.

Blaarno.
Brasemnet, > Vischnetten.

Brascnia, een der acht geslachten van de familie
der waterleliën (Nymphaeaceae), heeft slechts
één vertegenwoordiger, welke waterplant sedert den
Ijstijd niet meer in Europa voorkomt. Men vindt de
resten dezer Tertiaire Europeesche plant nog in de
interglaciale afzettingen.

Brasidas, de beste generaal der Spartanen in
den Peloponnesischen oorlog (431—404 v. Chr.)
O.a. rukte hij met een klein leger naar Macedonië,
waar hij koning Perdiccas voor Sparta won en vele
Steden bemachtigde. In 422 overwon hij de Atheners,
waarop hij aan een wonde overleed. Te zijner eere wer-
den jaarlijks de Brasideia (feesten) gevierd.

Weijermans.
Brasmenil, gem. in het W. van de prov. Hene-

gouwen, opp. 547 ha, ruim 1000 inw.; landbouw;
kanaal; kasteel van Maisnil; B. bestaat uit twee
gedeelten: Bras en Maisnil; oude heerlijkheid.

Brasov, Roemeensche naam voor > Kronstadt
(Zevenburgen).
Brass, messing, geelkoper of latoen is een metaal-

legeering, bestaande uit 67 tot 76 koper, de rest zink.
Het smeltpunt is 600 tot 900° C, s.g. 8 tot 8,8.
Brassauw, Melchior, schilder te Antwer-

pen. * 1709, f na 1757. Men kent slechts één schilderij
van hem, voluit geteekend (Rijks Museum). Oude
catalogi noemen genrewerken van hem.
Brassavola, een geslacht der standel-

kruiden (Orchidaceae), met mooie, groote, meestal
alleenstaande bloemen. Van de 120 soorten dezer
groep zijn vele in cultuur.

Brasschaat, Belg. gem. in de prov. Antwerpen

aan de lijn Antwerpen—Breda, 11,5 km van Antw.
Opp. 3 868 ha; ruim 12 000 inw. Leem- en zandgrond.
Schoon aangelegde gem. met heide en bosschen omringd
(Peerdsbosch 155 ha). Kaartsche- en Laarschebeken.
De gemeente bestaat uit Brasschaat-Centrum
(par. sinds 1852: begankenis naar St. Antonius),
Brasschaart-ter-Heide (par.), St. Mariaburg (par.
deels op Ekeren), Brasschaat-Rustoord (par.), Donk
(par. deels op Ekeren), Drijhoek (kapellanie), de Kaart,
vriesedonk. In Brasschaat-Polygoon: militair kamp
en schietplein. Gemeentehuis van Brasschaat, in
VTaamschen stijl, begin 20e eeuw. Kasteden: ter Mick,
v. Brasschaat, Voshol, de Belle, Mishagenhof, Eikelen-
berg, v. den Donk of Bisschoppenhof, Terborg; St.
Michiels college, voor volledige, oude humaniora,
bediend door de Norbertijnen van Averbode. Zusters
van St. Jozef van Calass. voor het onderwijs; Zusters
van St. Vinc. (gasthuis, en rusthuis van Rustoord),
Zusters Maristen van Saint-Prix. Struis.
Brassempouy, grot van (Landes), bekend

om de vondst van ivoren vrouwenbeeldjes uit het
Aurignacien. Venus van Brassempouy.
Brasser, Leendert, Nned. teekenaar en

graveur einde 17e eeuw. Bijbelsche landschappen in
gravure en ets.

Brasseur, Hubertus, priester-apostaat te
Brugge, rond 1566. Werd met Leo de Voocht, Michiel
de la Royere en Comelis Reynaert alsmede met zes
grijze zusters en een leekezuster veroordeeld.
Brassia, een plantengeslacht van de familie der

standelkruiden (Orchidaceae), komt met ong. 30
soorten in de tropen van Amerika voor. In onze
streken wordt o.a. gekweekt B. vcrrucosa met lange
witte, bru ingevlekte bloembladeren.
Brassica, > Kool.
Brastarji, > Berastagi.
Bratan, een vulkaan in het O. van Bali, het meest

N.O. en hoogste punt (2 150 m) van een uitgestrekten,
voor een groot deel nog gesloten ringwal, aan den voet
waarvan drie meren liggen: in het O. de Doro Bratan,
in het N.W. de kleine Doro Boejan en Doro Tamblingan.

. Couvreur.
Bratianoc, 1° Jan, Roemeensch staatsman;

* 20 AuS- lg64 te Florica, f 24 Nov. 1927 te Boekarest.
Liberaal volksvertegenwoordiger sedert 1896, daarna
minister en in 1909 minister-president en chef der
liberale partij. Als min. -pres. van Jan. 1914 tot Sept.
1919, verklaarde hij den oorlog aan de Centrale
Mogendheden op 27 Aug. 1916. Afgevaardigde op de
Conferentie van Versailles; ontslagen 27 Sept. 1919.
Zijn opvolger Vaïda teekende het Verdrag van Saint-
Germain. Min.-pres. van Jan. 1922 tot Maart 1926,
en van 22 Juni 1927 tot aan zijn dood. Bewerkte in
Jan. 1926 den val van koning Carol. Roemenië dankt
vooral aan hem zijn grondwet, agrarische en financieele
hervormingen.
2° V e n t i 1 a, Roemeensch staatsman, broeder

van den vorige; * 1867, f 22 Dec. 1930. Meermalen
mm. van Financiën en van Oorlog onder zijn broeder
van 1927 tot Nov. 1928 min.-pres. en leider der
liberale partij. Zijn kabinet maakte plaats voor een
regeering Manioe. Cosemans.
Bratislava, Duitsch: Pressburg, ITon-

gaarsch: P o s s o n y, stad in Tsjecho-Slowakije,
in den rurkentijd hoofdstad en kroningsstad van het
tot het Westen beperkte Hongarije; 48° 11' N., 17° 4' O.
Gelegen aan de Poort van Pressburg, bij de uitmonding
van de Waag in den Donau; belangrijke Donauliaven
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tusschen Weenen en Boedapest. Ca. 130 000 inw.

Vroeger tweede industriestad van Hongarije met

Duitsch-Hongaarsch karakter. Prachtige Barokpa-

leizen van den Hongaarschen adel; in de omgeving

wijnbouw en villa’s aan de Kleine Karpaten; in het

Oosten de industriewijk. G. de Vries .

Bratsche, > Viola (altviool).

Brauer, T h e o d o r, socioloog, leider van het

ontwikkelingswerk der Christelijke vakverenigingen

in Duitschland. * 16 Jan. 1880 te Kleef, was eerst

handelsbediende en van 1907 werkzaam bij den „Volks-

verein” der Katholieken van Duitschland te München-

Gladbach, later bij het algemeene secretariaat der

Christelijke vakverenigingen en bij de Katholieke

gezellenverecnigingen te Keulen. Van 1923 tot ’28

was hij hoogleeraar aan de technische hoogeschool te

Karlsruhe, 1928 Honorarprofessor te Keulen en direc-

teur van het instituut voor sociaalwetenschappelijke

onderzoekingen.
Werken: Gewerkschaft u. Volkswirtsch aft (

11912);

Bodenrfage u. Arbeiterinteresse (1916) ;
Lohnpolitik in

der Nachkricgzeit (1922) ;
Der Produktionsfaktor Arbeit

(1925) ;
Der moderne Deutsche Sozialismus (1929)

;

Sozialpolitik u. Sozialreform (1931) ;
Adolf Kolping

(1923). M. Verhoeven.

Braula, > Bijenluis.

Braulio, Heilige, bisschop van Saragossa, f ca.

651. B. hielp zijn vriend Isidorus van Sevilla bij de

uitgave zijner Etymologiae en vulde diens cataloog

van kerkelijke schrijvers aan (de viris illustribus).

Zelf schreef hij een Leven van den H. Aemilianus en

44 brieven; misschien ook de akten der 18 Martelaren

van Saragossa.

U i t g. : Migne, Patr. Lat. (80, 639 vlg.). — L i t.

:

Gams, Kirchengesch. v. Spanien (II 1864, 145 vlg.);

Dict. Théol. Cath. (II, 1173 vlg.). Franses.

Braun, l°Alexander, Duitsch plantkundige.

* 1805 te Regensburg, f 1887 te Berlijn. Hij was op

verschillende plaatsen hoogleeraar, vanaf 1851 te

Berlijn, waar hij tevens directeur van den botanischen

tuin was. Hij werkte op morphologisch gebied (blad-

stand) en bestudeerde de ontwikkeling van varens,

wieren, enz. In 1864 publiceerde hij een nieuw systeem

voor indeeling van planten.

Voorn, werk: Betrachtungen über die Erschei-

nung der Verjüngung in der Natur (1819—’50).

Bonman.
2° August Emil, Duitsch archeoloog. * 1809,

f 1856 te Rome. Was secretaris van het Oudheidk.

Instituut te Rome, alwaar hij een galvanoplastisch

kabinet oprichtte, en in wiens „Bolletino” en „Annali”

hij vele artikelen publiceerde.

Werken: o.m. Antike Marmorwerke (1843)

;

Vorschule der Kunstmythologie (1843) ;
Griechische

Götterlehre (2 dln. 1850—’54). E. De Waele.

3° Ferdinand, Duitsch natuurkundige.

* 6 Juni 1850 te Fulda, f 20 April 1918 te New York

als oorlogsgeïntemeerde. Sinds 1885 was hij directeur

van het natuurkundig instituut te Straatsburg. Zijn

hoofdwerk ligt zoowel theoretisch als practisch op het

gebied van de electriciteit. Bekend zijn o.a. de naar

hem genoemde elcctrometer en de Braunsche buis.

Later wijdde hij zich aan de draadlooze telegraphie,

waarvoor hij in 1909 samen met Marconi den Nobel-

prijs kreeg.

Werk: Drahtlose Telegraphie durch Wasser und

Luft (1901). — Lit. : V. Junk, Die Nobelpreistrager

(Winkler, Leipzig 1930). J. v. Santen.

4° F r i t z, Duitsch geograaf; * 27 Nov. 1873 te

Danzig; studeerde geographie in Koningsbergen. Van

1900—1905 leeraar aan de Duitsche middelbare school

te Konstantinopel ;
deed reizen op het Balkan-Schier-

eiland en in Klein-Azië. Daarna leeraar in Danzig

en maakt er speciaal studie van de Ostmark. Zijn kracht

ligt in de landbeschrijving.

Werken: Landeskunde der Prov. Weatpreussen

(1912); lm Lande der Weissmantel (1913); Der neue

Balkan (1913); Nordöst. St&dte und Landschaften

(1915) ; Die Ostmark (1919).

5° Gustav, Duitsch geograaf; * 30 Mei 1881 te

Dorpat; studeerde te Koningsbergen en Göttingen

aardrijkskunde. Na werkzaamheden in Greifswald en

Berlijn, prof. in de aardr. te Bazel (1912), in 1918 in

Greifswald, waar hij ook het Institut für
Finnlandkunde leidt. Redacteur van het

tijdschrift Erde und Wirtschaft.

Werken: Ostpreussens Seen (1903) ;
Küsten-

studien (1911) ;
Das Ostseegebiet (1912) ;

Die nordische

Staaten (1924) ;
Nord-Europa (1926) ;

Deutschland

(2 dln. 21926) ;
Grundzüge der Physiogeographie (met

Davis 2 dln., *1930). v. Velthoven.

6° J o s e p h, Jezuïet, zeer verdienstelijk litur-

gisch schrijver; * 1857 ;
Fr. gaf standaardwerken uit

over de kerkelijke gewaden, over het altaar en de

liturgische vaten.

7° L i 1 y, geb. v. Kretschman, Duitsch schrijf-

ster en leidende figuur in de socialistische vrouwen-

beweging. Schreef memoires en cultuur-historische

werken. * 2 Juli 1865 te Halberstadt, f 9 Aug. 1916

te Berlijn; echtgen. in tweede huwelijk van den sociaal-

democr. publicist Heinrich Braun. Het jeugdige leiders-

talent van haar zoon Otto (* 1897, gesneuveld 1918)

blijkt uit : Aus nachgelassenen Schriften eines Früh-

vollendeten (1919).

Hoofdwerken: lm Schatten der Titanen

(1908) ;
Memoiren einer Sozialistin (1909 vlg.). —

Uitg.

:

Gesammelte W. (5 dln. 1923). — Lit.: J.

Braun-Vogelstem (1923). Pintelon.

8° Thomas, Belgisch dichter en advocaat;

* 1870 te Brussel. Naast werken van rechtskundigen

aard publiceerde hij Propos d’hier et d’aujourd’hui

(1908), Livre des bénédictions, vol eenvoud en naïve-

teit, Fumées d’Ardenne, waarin hij blijkt een opmerk-

zaam en fijngevoelig naturist te zijn, en Le beau temps

(1923). ülrix .

Braun, ballon van, kleine gummiballon,

welke in de verloskunde gebruikt wordt, om op wille-

keurig tijdstip de baring te doen beginnen; de ballon

wTordt daartoe dan in het baarmoederhalskanaal ge-

bracht. Is thans vrijwel buiten gebruik geraakt.

Braunau, stad in Bohemen, aan den voet van de

Sudeten, met weverijen. Ong. 9 000 Duitsch-sprekende

inwoners.

Braune, Theodor Wilhelm, Duitsch

Germanist. * 20 Febr. 1850 te Grosz-Thiemig, f 10 Nov.

1926 te Heidelberg. Prof. te Gieszen en te Heidelberg.

Behoorde tot de > Junggrammatiker. Uitgever van

de collectie: Neudrucke deutscher Literatur-werke

des 16. und 17. Jahrhunderts (sedert 1876) en, met

H. Paul, van de Beitr. zur Gesch. der deutschen Spra-

che und Lit.

Hoofdwerken: Gotische Grammatik (
101928)

;

Ahd. Grammatik (
41911) ;

Ahd. Lesebuch
(
91928).

Pintelon.

Braunfels , W a 1 1 e r, Duitsch pianist en

componist; * 19 Dec. 1882; sedert 1925 directeur aan

de hoogeschool voor muziek te Keulen. Als componist

behoort hij tot den laten bloei der muzikale Romantiek.

vi. o
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Werken: opera’s (o.a. Die Vögel), tooneelmuziek,
koorwerken, liederen, orkestwerken, pianomuziek.

Brauniet, tetragonaal mineraal van de samen-
stelling Mn2Os ,

belangrijk mangaanerts. Het komt
meestal voor in den vorm van fijnkristallijne kristal-

drusen en aggregaten en wordt meestal met andere

mangaanmineralen als hausmanniet en pyrolusiet

op gangen in porfieren gevonden. Voornaamste vind-

plaatsen: Oehrenstock bij Ilmenau (Duitschland),

Elgersburg, Ilfeld, en Botnedal in Telemarken.

Hofsteenge.

Braunsberger, O 1 1 o, Jezuïet. * 21 Febr. 1850

te Füssen (Beieren), f 27 Maart 1926 te Roermond.
Na eenigen tijd als seculier priester werkzaam te zijn

geweest, werd hij in 1878 Jezuïet. Een groot deel van
zijn leven besteedde hij aan de studie van het leven en

de werken van Canisius, waarvan het resultaat was
zijn standaardwerk: Petri Canisii Epistulae et Acta

(8 dln. Freiburg i. B. 1896—1923).

Braunsche buis, > Kathodenstraal-oscillo-

graaf.

Braun von Braun, Matthias, Oosten -

rijksch Barok-beeldhouwer, * 1684 te ötz (Tirol),

1 1738 te Praag. Werkte vooral voor paleizen. Zijn vor-

men zijn hoogst levendig, op het overdadige af. Het
beste zijn de beelden der HH. Liutgard en Ivo op de

Karlsbrücke van Praag.

Brauron, oude plaats in Oost-Attica. Ten tijde

van de politieke zelfstandigheid moet de macht van B.

vrij aanzienlijk zijn geweest. Cultus van Artemis

Brauronia.

Brava, 1° eiland, een der Kaap-Verdische

Eilanden met 6 000 inw. en 60 km2 opp.; vruchtbare

streek met gezond klimaat.
2° H a v e n in Italiaansch Somaliland, ongeveer

7 000 inw.

Bravais, Au guste, Fransch physicus en

kristallograaf
;
* 1811 te Annonay, f 1863 te Versailles.

Oorspronkelijk zeeofficier, studeerde B. later physica

en werd professor aan de Ecole polytechnique te Parijs.

Hij werd lid van de Académie des Sciences in 1854.

B. is vooral bekend geworden door zijn theorie over de

kristalstructuur. Deze theorie beschouwt de kristallen

te bestaan uit moleculen, gelegen op de knooppunten

van een > ruimtetralie. B. ontwikkelde een systeem

van 14 mogelijke ruimtetralies. De X-stralen-analyse

van kristallen, die wij te danken hebben aan prof.

sir W. H. Bragg en zijn leerlingen heeft het juiste

principe van deze theorie bevestigd.

Werken: o.a. Etudes sur la cristallographie (1851).

Crommelin.

Bravo, duurzame, geelvleezige, smakelijke con-

sumptieaardappel, welke verbouwd wordt op rivierklei.

Wegens de groote vatbaarheid voor wratziekte mag de

Bravo in verschillende gemeenten van Nederland niet

meer verbouwd worden.

Brawe, Joachim Wilhelm von,
Duitsch tooneelschrijver, een leerling van Lessing.

Schreef het eerste zelfstandig Duitsche drama in blanke

verzen: „Brutus” (1768 door Lessing uitgegeven).
* 4 Febr. 1738 te Weiszenfels, f 7 April 1758 te Dresden.
Hoofdwerken: Der Freigeist (1758) ;

Trauer-
spiele (1768). — L i t. : A. Sauer, Quellen und Forsch. z.

Sprach- und Kulturgesch. der germ. Völker (XXX
1878).

Brawley, stadje in den N. Amer. staat Califomië

(33° 0' N., 115° 30' W.); in 1930: 10 439 inw. (in 1910

slechts 881). Het ligt een 40 m beneden zeepeil, en

dient als verzendingsstation voor de producten van de
rijke Imperial Valley (vruchten, groenten, granen en
vee).

Bray, 1° gemeente in de prov. Henegouwen, ten O.
van Bergen; opp. 618 ha, 3 400 inw.; zand- en klei-

grond; landbouw en steenkoolmijn; oude heerlijkheid;

bezienswaardige kerk uit de 18e eeuw.
2° Een landschapje in N.W. Frankrijk tusschen

Normandië en Picardië (Juragebied). Belangrijke

veeteelt (kaas, boter; paarden).
3° Zeebadplaats aan de Oostkust van Ierland. Ca.

8 000 inw. Graafschap Wicklow, 53° 20' N., 6° 10' W.
Wordt genoemd het Brighton van Ierland.

Bray, de, 1° de naam van een schildersfamilie

te Haarlem:
a) D i r c k, schilder en graveur; *ca. 1645, f na ’78,

zoon van Salomon
;

hij had grooten naam als figuur-

snijder.

b) Jan, schilder; f ca. 1627, f ’97, zoon van
Salomon. Tijdgenoot van Frans Hals, stond sterk onder
diens invloed en leerde veel van hem; hij is dan ook
verreweg het gelukkigst in zijne portretten. Hij mist

den zwier en kleurenpracht van Hals, is koeler, ingeto-

gener, meest wat droog, maar niettemin een knap
portrettist. Het museum te Haarlem bezit van hem zijn

beste werken (Regentenstukken).

c) Salomon, schilder en architect; * 1597,

f 1664. Leerling van Goltzius; vnl. portretten. Er is

weinig werk van hem bekend. Hij schijnt meer als

bouwmeester werkzaam geweest te zijn. Hij was de

stamvader der schildersfamilie, die Katholiek was.
L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.

Schreden.

2° G u i d o de, ook De Brés, Calvinistisch leeraar

;

* ca. 1523 te Bergen (Henegouwen), f 31 Mei 1566.

Was brandglasschilder; werd aanhanger der Her-

vorming en vluchtte. Kwam terug in 1554, preekte te

Doornik en in Fr. Vlaanderen en ging zich vervolmaken
te Genève. Oranje dacht door hem Calvinisten en

Lutheranen in de Ned. tot verstandhouding te brengen

naar de formule van Wittenberg, maar dit mislukte.

In 1566 organiseerde de B. als Calv. predikant Valen-

ciennes naar het theocratisch bestuur van Genève,

maar bij de inneming der stad door Noircarmes werd
hij op zijn vlucht gevat en later verbrand. Men kent

vooral van hem zijn: Confession de foi des églises néer-

landaises.

L i t. : D. Ollier, Guy de Brés. Etude historique sur

la Réforme au pays wallon 1522—’67 (Parijs 1833)

;

L. A. van Langeraad, Guido de Bray, zijn leven en
werken; Ch. J. Froissard, L’église sous la croix pendant
la domination espagnole. Chronique de 1'Eglise réformée
de Lillc (Parijs 1857); Biogr. Wdb. van Prot. godgeleerden
in Ned. Erens.
Bray-Duinen (Bray-Dunes), gem. in kanton

Duinkerken Noord
; ca. 2 100 inw. Twee kerspelen:

O. L. V. ter Duinen in het Vlaamschtalig visschersdorp

Bray-Duinen-Dorp (Bray-Dunes Village; vroeger een
gehucht der gem. Ghyvelde) en Heilig Hart in Bray-
Duinen-Bad (Bray-Dunes Plage), dat in meerderheid
Franschtalig is, door de badgasten. De kerk van het
dorp, het Gasthuis enz. werden gesticht door den
heer Bray. Gasthuis geleid door zusters van la Provi-
dcnce de Portieux. v. Es.

Brazielhout, > Braziliaansch hout.

Braziliaansch Bekken (zie kaart bij Brazilië),

diep bekken tusschen den Centraal-Atlantischen rug
en Brazilië (> Atlantische Oceaan). Volgens de waar-
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nemingen der Duitsche Zuidpool-expeditie bedraagt

de temp. op nul m, op 600 en op 1 000 m diepte resp.

24,5°, 9° en 3,85° C, om daarna regelmatig tot 1,4° C
op 5 000 m diepte te dalen. Het zoutgehalte bedraagt

op bovengenoemde diepten resp. 36,8° /oo> 34,6°/00
en 34,4%<G een minimum van 34,3°

/

00 bevindt zich

op 800—900 m diepte. Yan 1 500—6 000 m heerscht

een gelijk zoutgehalte (isohaliniteit) van 34,7°/00 .

De bodemtemperatuur is laag, vooral in het Z.

(+0,1° tot +0,4° C.). Wissmann.
Braziliaansche , zie ook onder

> Brazilië.

Braziliaansche balsem, > Elemi.

Braziliaansche Stroom, voortzetting van

den Zuid-Equatoriaalstroom na zijn splitsing bij

Kaap San Roque (> Atlantische Oceaan). De B. S.

loopt eerst in Z.W. richting langsde Braziliaansche kust,

doch buigt later naar het Z.O. om. Hij voert het warme
water met een gemiddelde snelheid van 20 mijl per

etmaal naar het Zuiden. Onder den Braziliaanschen

wal tot op een afstand van 200 mijl is de stroomrich-

ting echter niet die van den B. S., doch het gevolg van
de heerschende moesson-achtige kustwinden.

Wissmann.
Braziliaansche Tweeling noemt men een

tweelingsvorm van > kwarts, waarbij een rechts-

kwarts en een linkskwarts

elkaar symmetrisch t.o.v.

een bepaald prismavlak

doordringen. Hierbij vallen

de positieve rhomboëders

van beide individuen op
elkaar, evenzoo de nega-

tieve (zie fig.). De trape-

zoëdervlakjes x komen nu
symmetrisch rechts en links

onder het positieve rhom-
boëder R te liggen. De zoo

verkregen vorm is sym-
metrisch volgens een pris-

mavlak, dat loodrecht

op het bcschouwingsvlak

staat. Soms hebben de

rechts- en linkskwarts el-

kaar niet volledig doordrongen, doch zijn aan elkaar

vergroeid volgens het symmetrievlak B. T. zijn

karakteristiek voor amethyst, die voor het grootste

deel uit Brazilië komt. Crommelin.

Braziliaansche was, > Camauba-was.
Braziliaansch hout is roodbruin kernhout,

dat geleverd wordt door Caesalpinia echi-
nata, een Braziliaanschen boom der familie peulge-

wassen (Leguminosae). In stukken van een armdikte

wordt het in den handel gebracht, en in groote hoeveel-

heden naar Europa uitgevoerd. Dit verfhout dient voor

de fabricatie van roode lakverven, rooden inkt, en voor

schrijnwerkersgebruik, en heet behalve Brazielhout

ook wel Pernambucohout. Het geelroode

hout van Caesalpinia-sappan, een boompje uit den

Maleischen archipel was vroeger bekend onder den

naam Brazielhout. Het nog heden van daar komende
sappanhout, kwam reeds in 1193 uit Indië. De ontdek-

ker van Brazilië, die den rijkdom van dit land aan

Brazielhout besefte, noemde de kuststreek hiernaar,

welke naam eerst op de kolonie en later op den staat

Brazilië overging. Bonman.
Brazilië, een federatieve bondsrepubliek in het

O. van Z. Amerika, ligt tusschen 6° N. en 34° Z.,

35°—74° w. Het grenst aan den Atl. Oceaan en aan alle

Z. Amerikaansche staten behalve Chili en Ecuador.

De landgrens is echter nog niet vast, gezien de ge-

schillen met de nabuurstaten. De naam B. is afkomstig

van de roode kleurstof brasiline, die gemaakt wordt

uit het brazielhout, afkomstig uit B. De opp. bedraagt

8 511 000 km2 met 40 272 000 inw. (1930), dus nog

geen 5 per km2
.

Opbouw en reliëf. Het bergland van Guyana en het

Braziliaansche bergland zijn een oud plooiingsgebergte,

bestaande uit kristallijne gesteenten vóór het Devoon
afgesleten tot een schiervlakte, waarop dan weer

horizontaal zijn neergelegd primaire en secundaire

gesteenten, die niet meer geplooid zijn geworden. Het
binnenland is een tafeiland, 300—1 000 m hoog, door

diepe dalen doorsneden, waarvan de kern gevormd
wordt door het plateau van Matto Grosso, de water-

scheiding tusschen het stroomgebied van Amazone

-

Paraguay-Parana. De Z.O. rand is een breukgebied,

waarvan de versneden korsten de Siërra’s vormen
bijv. Siërra Geral, Siërra diMantiqueira. HetAmazone-
bekken in het Tertiair, na de opplooiing van de Andes,

een groot zoetwatermeer, ingesloten door Andes, Braz.

bergland en bergland van Guyana. Dit werd langzamer-

hand opgevuld met puin, door de rivieren meegebracht,

totdat een doorbraak naar het Oosten het meer deed

leegstroomen, en daarin het Amazone-rivierstelsel

ontstond. Vandaar het geringe verval der Amazone.
Landschappen. 1° Amazonië, het groote vlakke

stroomgebied van de Amazone, gelegen in de tropische

luchtstreek, vandaar de regenrijkste rivier der wereld,

3 600 km lang. De opp. van het stroomgebied bedraagt

ca. 7 millioen km2
. De Amazone ontvangt 200 groote

zijrivieren, waarvan 17 langer zijn dan de Rijn, is aan
den mond 300 km breed, waarvan de helft door eilan-

den wordt ingenomen en vervoert al naar den water-

stand per minuut 4—12 millioen m3 water en per jaar

1 milliard ton sedimenten. Groote oceaanstoomers

kunnen opvaren tot Manaos. De belangrijkste zijrivie-

ren zijn Rio Negro en Madeira.
2° Naar het Zuiden loopt Amazonië langzaam hel-

lend op naar het Braz. bergland, een vlak

tafeiland, doorsneden door vele rivieren, waarvan de

S. Francisco en Parana de voornaamste zijn. De meeste

rivieren in het bergland zijn slecht bevaarbaar van-

wege de watervallen dicht bij den mond. De N.O. kust

is vlak; daar komen veel koraalriffen voor. De Z.O.

kust van het bergland is steil met enkele inhammen
bijv. bij Bahia en Rio de Janeiro. De uiterste Z. kust

van Brazilië is een lagunekust, ontstaan door het neer-

leggen van het puin van de La Plata door den Falkland-

stroom, die door den Braz. stroom dicht langs de kust

wordt gedreven.
3° Bergland van Guyana, dat voor het

kleinste deel in B. ligt en uitloopt tot tegen het mon-
dingsgebied van de Amazone.

Klimaat. Bijna geheel Brazilië ligt in de tropen.

Over het tropische deel waait het geheele jaar door de

passaat. De temperatuur beweegt zich daar om de 26°.

Het centrale gedeelte van Amazonië krijgt 2—4 000mm
neerslag. Groote temp. verschillen komen er niet voor.

De Z.O. passaat is aan de Z.O. kust aanlandig en geeft

daar stijgingsregens. Verder het binnenland in, dus

op het Braz. tafeiland valt daardoor minder regen en

is het er bij de hooge temperatuur met sterke verdam-

ping spoedig droog. De N.O. kust ontvangt van den

N.O. passaat voldoenden regen (2 000—4 000 mm).
De Zuidelijke deelen hebben zuiver subtropisch kli-
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maat met zachte vochtige winters en warme zomers.
Flora en fanna. De natuurlijke begroeiing in het

Amazonegebied is het tropische regenwoud (hier

selva’s genoemd) met vele verschillende soorten van
boomen, verschillende bladerdaken boven elkaar en
op den grond struikgewas, waar doorheen zich lianen

slingeren. Naar het Z. gaat het over in lichte oerwou-
den en naar het droger wordt, in Caatinga, bosch dat
zijn loof in den drogen tijd laat vallen. Verder naar het

Z. en O. gaat dit bosch over in campo’s, groote steppen,

die aansluiten bij de pampa’s van Argentina (Gran
Chaco). Alleen langs de rivieren vindt men nog galerij-

wouden. In het regenwoud is van economisch belang

de Hevea brasiliensis, de kinaboom is er inheemsch.
De dierenwereld is rijk aan soorten, vooral de insec-

tenwereld, die van de vogels, visschen en reptielen.

Zeer berucht zijn de muskieten, reuzenspinnen en

slangen. Verder komen er voor apen, buideldieren,

gordeldier, poema en jaguar, ofschoon de laatste

twee niet zoo veelvuldig meer.

Bevolking. De oorspronkelijke bevolking wordt
gevormd door de Indianen, die meestal vanuit de meer
beschaafde kuststreken verdreven zijn naar het binnen-

land. De meest bekende zijn wel de Toepi-Indianen,

waarvan de Zuidelijkste groep de Goearini wordt
genoemd. Zij zijn nog het meest beschaafd en hun taal

werd door de Jezuïeten tot landstaal verheven. Tot
hen behooren ook de Chirihuana’s, door wie de expan-

sie van het Inca-rijk groote moeilijkheden ondervond.

K. v. d. Steinen ontdekte de Bakaïri aan de Boven-
Xingu. De Botokoeden zijn een restvolk. De blanken

vestigden er zich in de 16e eeuw, eerst hoofdzakelijk

Portugeezen, zoodat zij aan Brazilië hun taal, zeden en

gewoonten hebben gegeven. Tegelijkertijd kwamen er

de Negers, die als slaven werden ingevoerd in zeer

grooten getale om te werken op de plantages, vooral

langs de Z.O. kust. In 1818 schatte men het aantal

Negers op de helft van de bevolking. In 1888 werd de

slavernij afgeschaft, waardoor 740 000 Negers vrij

werden. Na 1820 kwam een groot getal Europeanen,

vnl. Italianen, Spanjaarden en Duitschers (Rio

Grande do Sul). Verder wonen er nog een groot aantal

mengvolken.
Aantal immigranten: 1820—1929: 4.461.492

1929: 100.424

1930: 67.066

waarvan: Italianen 1.474.930 (34,5%)
Portugeezen 1.260.426 (29,2%)
Spanjaarden 574.308 (12,4%)
Duitschers 194.643 ( 3,4%)
Russen 110.764 ( 2,5%).

Godsdienst. Het overgroote deel der bevolking is

Kath. Sedert 1930: 16 aartsbisdommen, 50 bisdommen
en 18 missiedistricten. Wegens gebrek aan priesters

zijn talrijke parochies veel te groot; vele hebben zelfs

niet één priester. De bevolking houdt van praal en
vertoon, hetgeen blijkt uit de kerken, de viering der

kerkelijke feesten en de Broederschappen. De stichting

van Pïot. Scholen door N. Amer. sekten levert een
gevaar op voor den Kath. godsdienst. Kath. literatuur

en pers zijn nog niet voldoende ontwikkeld.

Economische toestand. Landbouw. Klimaat
en bodem leenen zich bijzonder goed voor den land-

bouw. Het hoofdartikel is koffie, waarvoor B. nog
steeds de voornaamste wereldleverancier is. Ze wordt
verbouwd langs de geheele Z.O. kust, maar vooral in

de staten Sao Paulo, Rio de Janeiro en Minas Geraes.

Het is hoofdzakelijk grootbedrijf. Oogst 1929— ’30

ruim 1,3 millioen ton. De voornaamste uitvoerhavcns
zijn Santos en Rio de Janeiro. Beperking van den
uitvoer kan de prijzen doen stijgen, wat wordt toegepast
bij te lagen prijs (valorisatie). Naast koffie dient de
tabak vermelding, die in vele staten verbouwd wordt,
hoewel het meest in Bahia. Opbrengst en kwaliteit
kunnen nog opgevoerd worden. Oogst 1929: 88 234
ton. Cacao wordt verbouwd in Bahia en Beneden-
Amazonië. Zijn eerste plaats als cacaoproducent heeft
B. moeten afstaan aan Ashanti, aan de kust van
Opper-Guinee. Oogst 1929— ’30 : 64545 ton. Van groot
belang in de toekomst kan de suikercultuur worden.
Reeds in de 18e eeuw was B. het voornaamste suiker-
land ter wereld. Het kreeg echter concurrenten in

Java en Cuba benevens de bietsuikerproduceerende
landen van Europa. De afschaffing van de slavernij

in 1888 was fnuikend voor de Braz. suikercultuur.

Hoofdzakelijk uitgeoefend in de O. kustvlakten, was
de opbrengst 1929— ’30 ruim 1 raillioen ton. Ook de
katoen-cultuur kan er sterk uitgebreid worden.
Het grootste deel der katoenproductie blijft in eigen
land. Oogst 1929— ’30 ruim 125 000 ton. Maïs is

als volksvoedsel en veevoeder van zeer groot belang.
De productie in 1929— ’30 bedroeg 45 millioen ton.

In het Z. wordt steeds meer wijn verbouwd, terwijl

bananen, sinaasappelen en ananas van beteekenis
worden.

Opbrengst 1929— ’30:

Sinaasappelen ruim 7 millioen kisten

Bananen „ 51 „ trossen

Ananas ,,62 ,, stuks.

Veeteelt. Deze wordt vooral uitgeoefend
in de groote steppen, de Campo’s, maar is er zeer

extensief. Steeds meer echter wordt er maïs en lucerne

verbouwd, als bijvoeding voor het vee. Het veeteelt-

bedrijf is grootbedrijf (estancia’s), evenals in Argen-
tinië. Huiden en bevroren vleesch zijn reeds belang-
rijke uitvoerproducten geworden (Rio Grande do Sul).

Door invoer van fokvee wordt de veestapel verbeterd.

In 1922 bedroeg het aantal runderen 34 millioen,

varkens 16 millioen, schapen 8 millioen, geiten 6 mil-
lioen. Van de boschproducten dient genoemd te worden
rubber, waarvan de opbrengst sterk is achteruit gegaan
door de opkomst van de plantagerubber na ca. 1910.

De inheemsche Hevea brasiliensis is echter naarde
meeste plantages in andere gebieden overgeplant.

De voornaamste uitvoerhavens zijn Para en Manaos.
Maté, Paraguay-thee, wordt vooral in het Z. verzameld
en dient hoofdzakelijk voor binnenlandsch verbruik.
Oogst 1929— ’30: 186 000 ton. Houtsoorten zooals

palissander, teak- en brazielhout kunnen nog van
groot belang worden, maar wegens gebrek aan kapitaal
is de exploitatie nog niet groot.

M ij n b o u w. Brazilië is rijk aan delfstoffen,

maar omdat deze te ver in het binnenland voorkomen,
is de exploitatie zeer gering. Het spaarzaam voor-
komen van steenkool wordt vergoed door het gebruik
van witte steenkool. Minas Geraes en Bahia zijn rijk

aan ijzer- en mangaanerts. De diamantexploitatie te

Matto Grosso en Bahia is gestaakt door de groote
concurrentie van Z. Afrika. Wel levert Minas Geraes
nog veel halfedelsteenen (agaat, robijn) en zink. Koper
komt voor in Rio Grande do Sul. Van groote beteeke-
nis wordt de ontginning van bauxiet voor de fabricage
van aluminium.
Industrie. Deze ontwikkelt zich wel, maar

werkt hoofdzakelijk nog voor het eigen land. Voor
de verwerking van ijzererts is het weinig voorkomen
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van steenkool een bezwaar, toch gaat de hoogoven-

industrie vooruit, mede door het gebruik van electri-

sche hoogovens (witte steenkool). De andere industrieën

staan in verband met landbouw en veeteelt, bijv. leer-

industrie, vleeschconserven-, katoenindustrie.

Handel en verkeer. De handelsbalans

van B. is actief. De cijfers voor in- en export waren
voor 1924 resp. 68,6 en 95,1 millioen p. st., voor 1930

resp. 53,6 en 65,7 millioen p. st. De voornaamste

uitvoerproducten zijn: koffie, huiden, cacao, maté
en bevroren vleesch. De voornaamste invoerartikelen

waren: machines, staal en ijzerwaren, tarwe, katoenen

stoffen, auto’s, steenkolen, cokes en chemische pro-

ducten.

De rivieren vormen uitstekende handelswegen.

Hierdoor is het spoorwegwezen pas laat tot ontwikke-

ling gekomen. Het verkeerswezen in het binnenland

gaat vooruit door het aanleggen van autowegen en

telegraaflijnen. De kustvaart is van groot belang.

Do spoorwegen zijn meest aangelegd van de verschil-

lende kustplaatsen meer of minder ver het binnenland

in. Totale lengte spoorwegen 34 478 km, autowegen
113 569 km. B. heeft zelf geen groote handelsvloot,

zoodat de scheepvaart meest in handen is van groote

buitenlandsche maatschappijen. De Kon. Holl. Lloyd
doet de havens Rio de Janeiro en Santos aan. De meeste

handel wordt gedreven met de Ver. Staten, daarna

volgen Engeland en Duitschland.

Bestuur. B. is een bondsrepubliek, bestaande uit

20 staten, 1 nationaalgebied (Acreterritorium) en

1 bondsdistrict (Rio de Janeiro). De president wordt
gekozen voor 4 jaar en is niet herkiesbaar. Tot B.
behooren ook nog Fernando Noronka, Zuid-Trinidad,

St. Paul en S. Pedro.

L i t. : Pierre Denis, Amérique du Sud (Parijs 1927)

;

R. H. Whitbek, Economie Geography of South America
(New York 1926) ; Brazilian Yearbook

;
South American

Yearbook (1933); O. Bürger, Brasilien (1926); James
Brazil after a century of independance (1925) ;

J.

Schmidlin, Kath. Missionsgeschichte (1925) ;
A. Freitag,

Kath. Missionskunde (1929). Zuylen.

Landsverdediging. Het leger wordt gevormd door 1°

het leger in eerste linie, omvattende het actieve of

permanente leger, de reserve in eerste linie en de gen-
darmerie; 2° het leger in tweede linie met zijn reserve.

De militaire dienst is in beginsel verplicht, maar de
recruteering geschiedt eerst met behulp van vrijwilli-

gers (geen premie); wanneer het aantal vrijwilligers

beneden de sterkte van het contingent blijft, dan
worden de ontbrekende jongemannen door het lot

aangewezen. De duur van den militairen dienst is

23 jaren, verdeeld als volgt: leger in eerste linie en

zijn reserve: van 21 tot 30 jaar; leger in tweede linie

en zijn reserve: van 30 tot 44 jaar. De duur van den
eersten oefeningstijd bedraagt max. 2 jaren. In de

reserve in eerste linie moeten worden doorloopen

hetzij twee manoeuvreperioden van max. 4 weken en

schietoefeningen gedurende 2 jaren, hetzij schietoefe-

ningen gedurende 5 jaren. De reserve in tweede linie

is in beginsel vrijgesteld van militairen dienst in

vredestijd maar kan, na bekomen machtiging van het

nationale congres, voor 4 k 6 weken onder de wapenen
worden geroepen.

Het leger is verdeeld in 5 divisiën (één niet georga-

niseerd), 3 divisiën cavalerie en 1 gemengde brigade.

Sterkte der wapens: infanterie: 13 regimenten,

29 jagerbataljons, 3 bereden bataljons; cavalerie:

20 regimenten; artillerie: 10 regimenten veldartillerie,

8 regimenten zware artillerie, 10 batterijen berg-

artillerie, 12 batterijen rijdende artillerie, 20 batterijen

kustartillerie; genie: 6 bataljons, 1 spoorwegbataljon,

1 ballon compagnie; luchtvaart: 12 escadrilles (41vlieg-

tuigen); vechtwagens: 1 compagnie.

In 1931 bedroeg het leger effectief : 4 214 officieren

en 42 318 onderofficieren en minderen.

De vloot bestaat uit: 3 linieschepen, 2 kruisers,

10 torpedobootjagers, 4 onderzeebooten, benevens

9 kleinere schepen voor opleiding, kustbewaking, enz.

Sterkte van het actieve vlootpersoneel: 825 officieren,

984 onderofficieren, 11 166 matrozen en mariniers

(2 000).

L i t. : Annuaire militaire (1932). v. Munnekrede.

Geschiedenis. Portugal’s aanspraak op B. berustte

gedeeltelijk op de ontdekking in 1500 door Pedro

Alvarez > Cabral. Pas sedert 1532 begon Portugal

er kolonisatie volgens een vast plan: kustnederzettin-

gen, ingedeeld in 12 districten of kapiteinschappen,

wier hoofden (Portugeezen) rechtstreeks onder den

Portugeeschen koning stonden. Sedert 1548 resideerde

een gouverneur-generaal te Bahia over alle kapitein-

schappen. Het Kath. geloof zou verbreid, slavernij

tegengegaan worden; al het brazielhout was van den

koning; wildernissen zouden verkend en gekoloniseerd

worden. Bahia bleef twee eeuwen lang hoofdstad en

zetel van het koloniaal bestuur. Onder de oorspronke-

lijke kolonisten waren vele bannelingen en avonturiers,

die Indianen en geïmporteerde Negers resp. voor

huiselijk werk en plantagearbeid gebruikten. De Neger-

slavernij werd meer dan in eenig ander Amerikaansch

land een vaste economische basis in B. De gouverneur-

generaal Mem de Sa stichtte in 1567 Rio de Janeiro

op de plaats van het door hem verwoeste Fort Coligny,

van waaruit Fransche Hugenoten hadden getracht te

koloniseeren. Met Portugal stond Brazilië van 1580

tot 1640 onder Spanje, waarmee de Nederlanders in

oorlog waren, en verloor daardoor omstreeks 1630

aan hen een groot kustgebied (Olinda en het Recief).

Aan hun aanvallen ook op de Portugeesche kolonie

kwam echter een einde, toen Portugal, na het herwin-

nen van zijn zelfstandigheid in 1640, in 1641 met de

Republiek een wapenstilstand sloot. Gouverneur van

het Ned. deel van Brazilië was toen Joan Maurits

van Nassau-Siegen (1637—1644). In 1657 brak de

oorlog tusschen Portugal en de Republiek opnieuw

uit, doch reeds in 1661 werd te Den Haag vrede geslo-

ten, waarbij Brazilië door de Republiek voor 8 millioen

aan Portugal werd afgestaan.

Gedurende de Spaansche periode ontwikkelden

avonturiers uit Sao Paulo, de zgn. Paulista’s, een

enorme activiteit: Indianenvangst voor de slaven-

markten, ontdekking van goud (in Minas Geraes en

Matto Grosso) en diamant, verre exploraties naar

N.W. en Z., inrichting van nieuwe kapiteinschappen

tot ver over de > demarcatielijn van Tordesillas.

Deze lijn van 1494, 270 mijlen meer W. dan die van

paus Alexander VI van 1493, bleef gehandhaafd in

het verdrag van San Ildefonso van 1777, waarbij

Portugal evenwel door uitbreiding naar het W. (o.a.

Amazonegebied) een bijna tweemaal zoo groot B.

kreeg. De Portugeesche mercantilistische politiek

verbood toegang aan vreemde schepen inBraziliaansche

havens en immigratie van vreemdelingen. Rio de

Janeiro werd 1763 hoofdstad en residentie van den

vice-koning. Rasvermenging tusschen Portugeezen

en Indianen, reeds in de 16e eeuw, werd in de 18e door

de Portugeesche regeering (Pomball) bevorderd.
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Hierdoor en door vermenging met latere immigranten
en zelfs Negers, ontstond in B. een nieuw mensch-
type. Er is minder kaste-onderscheid dan in Spaansch
Amerika. Indianen en geëmancipeerde Negers vormen
nog steeds een belangrijk bevolkingselement. Politiek

overheerschen evenwel de blanken, ofschoon het kleinst

in aantal.

Gevlucht voor de Napoleontische legers kwamen de

Portugeesche koningin Maria en haar zoon Jan (1808)

naar Rio de Janeiro, dat voortaan de zetel van de

regeering van Portugal en B. was. Regent Jan opende
de Braziliaansche havens voor vreemde schepen en

gaf vrijheid aan nijverheid en immigratie; dit beteeken-

de het einde van de aloude Portugeesche koloniale

politiek. In 1815 werd B. een koninkrijk met de con-

stitutie van Portugal; 1816 volgde Jan VI op als

koning van Portugal en B. Een revolutie in 1820 in

Portugal deed koning Jan daarheen terugkeeren,

terwijl hij aan zijn zoon Pedro het regentschap over B.

opdroeg. Om nu te voorkomen, dat B. weer constitu-

tioneel in de positie van een afhankelijke kolonie

werd teruggeplaatst, verklaarde regent Pedro, steu-

nend op een besluit van een Braz. constitueerende

vergadering, de onafhankelijkheid van B., de zgn.

Grito de Ypiranga (Sept. 1822). In Dec. d.a.v. werd
Pedro I tot constitutioneel keizer van B. uitgeroepen

en gekroond, terwijl reeds in 1823 het land van Portu-

gal bevrijd was. Portugal erkende in 1825 het nieuwe

keizerrijk met rechten op het gebied volgens het

verdrag van San Ildefonso.

Van 1822—1889 het k e i z e r r ij k. > Pedro I,

door een Braz. literator „gedeeltelijk soldaat, gedeel-

telijk koning en gedeeltehjk condottierre” genoemd,
ondervond vele moeilijkheden met separatistische

bewegingen, met zijn Congres en zijn ministers. Toen
in 1826 bij den dood zijns vaders ook de Portugeesche

kroon aan hem kwam, stond hij die aarzelend af aan

zijn dochter Maria. Pedro ’s absolutisme versterkte de

liberale oppositie.

De politieke tegenstelling liberaal-conservatief

was tevens een nationalistische, nl. Braziliaansch-

Portugeesch.

Gedwongen door een lib. nationalistisch-militaire

revolutie, deed Pedro I (April 1831) afstand van den

troon ten behoeve van zijn vijfjarigen zoon Pedro.

Anarchie, muiterij en partijtwisten, vaak van persoon-

lijk karakter, kenmerken den tijd van het regentschap

tot Pedro ’s meerderjarigheidsverklaring in 1841.

Pedro II werd spoedig populair en regeerde over

een soort „republikeinsch” keizerrijk (1841—1889)

met afwisselend liberale en conservatieve ministeries,

die in het algemeen het land wel vooruitbrachten

(bootlijnen, spoorwegen, telegraaf, immigratie, ter-

reinontginning, koffiecultuur, enz.). Conflicten met
de Kerk (wegens bisschoppelijke interdicten over vrij-

metselaars), met de sinds 1870 officieel bestaande
republikeinsche partij, met het leger, dat een groote

politieke macht ging usurpeeren, met de planters,

over de afschaffing der slavernij (geleidelijk in 1871,

de Rio Branco-wet in 1885 en definitief in 1888, toen

600 000 negerslaven werden bevrijd zonder schadeloos-

stelling aan de eigenaars), deden een massale onte-

vredenheid ontstaan. Een militaire samenzwering
onder Deodoro da Fonseca (1889) nam den keizer

gevangen en riep de Vereenigde Staten van B. uit

(Republica dos Estados Unidos do Brasil). Volgens
de grondwet van 1891 werd B. een federatieve repu-
bliek; een president (voor 4 jaren), met groote

macht, een congres van twee kamers, groote zelf-

standigheid der staten, scheiding van Kerk en Staat,
alléén erkenning van burgerlijk huwelijk, godsdienst-
vrijheid, lcckenschool, enz.

Deodoro da Fonseca, in 1891 tot president gekozen,
kon zijn dictatuur evenmin handhaven als zijn opvol-
ger Peixoto. Onder Moraes Barros, den eersten burger-
lijken president (1894

—
’98) keerden rust en welvaart

terug, al dreigde een staatsbankroet, dat door presi-

dent Campos Salles (tot 1902), die leeningen van
Rothschild wist te krijgen, werd afgewend. Pres.

Alves (tot 1906) liet Rio de Janeiro vernieuwen en
verfraaien door monumentale gebouwen, parken,

boulevards, kaden, enz. Ook stichtte hij een regee-

ringsbank (1906) voor uitgifte van papieren geld op
goudwaarborg. Van 1907— ’14 werden leger en vloot

zeer versterkt. Pas in 1917 verklaarde B. onder
president Braz den oorlog aan Duitschland. De presi-

denten Pessoa (1919) en Bemardes (1922) leenden ter

reconstructie der na-oorlogsche financieele en econo-

mische toestanden veel geld in het buitenland en

zochten een nauwere aansluiting aan de Ver. Staten.

De economische crisis (koffieprijzen! o.a.) en de

politieke overheersching van den staat Sao Paulo
(vele presidenten waren zgn. Paulista’s) deden een

burgeroorlog ontstaan van de N.W. en Z. staten tegen

de regeering. Pres. Washington Luis (1926
—

’30)

werd afgezet, de constitutie van 1926 geannuleerd en
een voorloopig bewind ingesteld onder den leider der

ontevredenen, gen. dr. Getulio Vargas (sinds 1930),

wiens nationalistische dictatuur een financieel en

economisch herstel beoogt. Door voordeelige vredes-

verdragen en grensregelingen met alle naburige staten

heeft B. de N.W. en Z. grenzen met een krans van
nieuwe gebieden weten te verwijden.

Kath. Kerk. Met de eerste kolonisten kwamen
aanstonds Franciscanen mee; spoedig volgden de

Jezuïeten, die behalve op missiegebied ook pioniers

waren op het gebied van kolonisatie (o.a. de beroemde
Anchieta en Ant. Vieira) en andere orden. Het Portu-

geesch patronaat en de sterk religieuze zin der bevol-

king bevorderden de kerstening en den bouw van
met Portugeesche pronkliefde opgetrokken omamen-
tale kerken, kloosters, scholen en instellingen, vooral

in de 17e en 18e eeuw. Het verlicht despotisme ver-

nietigde vele missies, verdreef de Jezuïeten, confis-

queerde hun goederen, enz.

Het godsdienstig leven veruiterlijkte en tot zelfs in

kerkelijke kringen en instellingen drong de vrij-

metselarij door. De republiek met scheiding van Kerk
en Staat en leekenschool bracht ten minste godsdienst-

vrijheid.

Nieuwe orden, vooral uit Europa, brachten daarna
ook een nieuw kerkelijk leven, waarvan de organisatie

een hooge, nog niet afgesloten, ontwikkeling beleefde.

Het eerste bisdom was Bahia (1551). In 1930 waren er

66 bisdommen en 18 missieparochies, ca. 3 000 pries-

ters (te weinig!). De bevolking van ca. 44millioen is,

met uitzondering van Lutheranen in het Z. en Ameri-
kaansche Presbyterianen in de steden, grootendeels

Katholiek. B. heeft een ambassade bij den H. Stoel,

die in Rio de Janeiro een apostolischen nuntius heeft.

L i t. : W. S. Robertson, History of the Latin-Ameri-
can nations (New York—Londen 1932, rev. edit.)

;

Lexikon für Theologie und Kirche (II 1931).

WÜbbe/Buch.
Braziliaansche kunst. Er zijn 2 perioden te onder-

scheiden, die echter wat de bouwkunst betreft eer-
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der een tijds- dan een stijlonderscheid beteekenen.

1° De koloniale periode vond vnl.

in de 18e eeuw baar centrum en haar bloei in Bahia.

De kloosterorden (Dominicanen, Minderbroeders en

vooral Jezuïeten) hadden uit Portugal een bouwkunst

meegebracht, die een mengsel kon heeten van late

Gotiek, Klassicisme en Barok. Het uitwendige der

kerken was vrij streng en eenvoudig (gekromde of

driehoekige frontons, twee eenvoudige torens met

meestal vierkante spits); het inwendige verborg de

architectuur onder een overdaad van ornament.

Bekende bouwmeesters zijn: de Jezuïet Antonio Pires,

de Alcantarijn Francisco dos Santos, Manuel Femandez,

allen nog uit het einde der 16e eeuw. Daaruit dateeren

ook de groote Jezuïetencolleges te S. Paolo, Rio de

Janeiro en Olinda (waarvoor de marmerblokken vanuit

Europa kwamen). In de 18e eeuw wordt Rio met

gebouwen in Klassicistischen stijl versierd (kerken,

theaters). De kerk echter, welke de meeste pracht ten

toon spreidt, is de in 1748 opgetrokken kathedraal

van Belém do Paré,. Verder moeten nog vermeld wor-

den de kerken van Caeté (Minas Geraes) en die van de

„Bomfim” (Bahia).

De beeldhouwkunst komt vooral te Bahia tot hoogen

bloei; zij streeft naar het Barok-heroïsche en is,

gelijk de kerkdecoraties, niet zelden overdadig van

uitdrukking en zwier. De bekendste kunstenaar is

Chagas („Cabra” genaamd). Naast Bahia is het de

provincie Minas Geraes, welke goede beeldhouwers

voortbrengt: de voornaamste is wel de op lateren

leeftijd menschenschuw geworden, om zijn lichaams-

gebrek „Aleijadinho” genaamde Antonio Francisco

Lisboa (1730—1814), die tevens architect was (S.

Franciscuskerken in Ouro Preto en S. Joao del Rey).

Van hem zijn de 12 kolossale profetenbeelden in de

kerk van O. L. Vrouw van Mattosinhos te Congonhas

do Campo. Veel school maakte in den aanvang der

19e eeuw de kleurling Mestre Valentim de Fonseca e

Silva (1750—1830).
Sinds de 17e eeuw was Bahia tevens bekend om de

schilders. Van Eusebio de Mattos (ca. 1624—1692),

den broeder van Gregorio, den dichter, is het werk

grootendeels verloren gegaan. Uit de school van den

vroegeren arbeider in de goudmijnen van Bahia, José

Joaquim de Rocha (altaarstukken), verwierf vooral

de portretschilder Franco Vellasco (1776—1833)

groote vermaardheid. Van den Jezuïet Alexandre de

Gusmao is een laat-Barokke „Geboorte van Christus”

bekend. Bahia verliest als kunstcentrum zijn belang

in de tweede helft der 19e eeuw. Dan komt de leiding

aan Rio de Janeiro, waar de schildermonnik Ricardo

do Pilar (in het Benedictijnenklooster; eind 17e eeuw)

bij zijn landgenooten den naam had van een tweeden

fra Angelico, en waar in het begin der 19e eeuw de

in Rome geschoolde schilder Manuel Dias de Oliveira

(f 1831) met zijn Sint Anna en Onbevlekte Ontvangenis

(nu in het Nationaal Museum aldaar) nieuw leven

inblies.

2° De autonome stijl. Deze stond aan-

vankelijk geheel onder Franschen invloed, want Jan VI

had in 1816 Fransche meesters naar Brazilië doen

komen. Naast de architectuur, welke nog maar moei-

lijk de koloniale traditie losliet, kwam vooral een

nieuw gerichte portret- en landschapschilderkunst

tot bloei. Als leerling van Grandjean geldt José

Maria Jacintho Rebello (1821—1872), die tevens

bouwmeester was; als leerling van Debret de portret-

schilder Manuel deAranjo Porte-Alegre (1806—1879),

tevens dichter en publicist; verder de van oorsprong

Ital. historieschilder Eduardo de Martino (veldsla-

gen). In de provincies bloeit hier en daar do genre-

kunst: zoo in de S. Paolo bijvoorbeeld José Fleming

de Almeida Iunior. Na den langdurigen, doch voor

Brazilië gelukkigen oorlog met Paraguay werd door

de schilders graag de geschiedenis van hun land

verheerlijkt. Van een romantische heroïek is Victor

Meirelles de Lima (f 1903 te Santé Catharina), die te

Rome en Parijs gestudeerd had. Meer neo-Klassiek

doen de bijbelsche en historische doeken van Pedro

Americo de Figueiredo e Mello (f 1905 te Parahiba

do Norte) aan.

Na het opkomen der republikeinsche gedachte

begint ook de belangstelling voor de oude koloniale

kunst, vooral de beeldende, weer wakker te worden.

Er ontwikkelt zich in de jonge steden een merkwaar-

dige bouwbedrijvigheid; traag gaat de schilderkunst

naar het Impressionisme over.

L i t. : Argeu Guimaraes, in den Diccionaria historico,

geographico e ethnographico do Brasil (Rio de Janeiro

1922, 1585 vlg.). Knipping.

Braziliaanschc letterkunde was aanvankelijk

Portugeesche letterkunde, geschreven door Portu-

geezen op Braziliaanschen bodem. Eerst in de 19e

eeuw heeft zij een zekere mate van zelfstandigheid

verworven. Pionierswerk is gedaan door de Jezuïeten

en met name door den grooten missionaris, den Eer-

biedw. pater José de Anchièta S.J. (* 1553, f 1597).

In de tweede helft der 17e eeuw wordt het nationaal

gevoel geprikkeld in den strijd tegen de Hollanders

en begint de rij der Braz. dichters met de gebroeders

Eusebio (f 1692) en Gregorio de Mattos (f 1696),

met Paolo da Trinidade (f 1651) en Diego Gomes

Cameiro (f 1676). Iets onafhankelijker van de tradities

van het moederland toonden zich Manoel Botelho de

Oliveira (f 1711) en José Borges de Barros (f 1719).

Maar al deze schrijvers waren Portugeezen in een

vreemde omgeving. Zij waren Katholiek en gods-

dienstig, maar een eigen toon hebben zij niet gevonden.

De eerste stap tot artistieke emancipatie werd gezet,

toen Brazilië een eigen onderkoning kreeg (1720).

Residentie was eerst Bahia, waar een literaire Acade-

mia Brazilica werd gesticht (1724), later (1763)

Rio de Janeiro, waar de Arcadia Ultramarina (1779)

grooten invloed kreeg op de ontwikkeling van den

letterkundigen smaak. De eerste bewuste poging om
zich te bevrijden van Portugeesche tradities werd

gedaan door de dichters van den bloeienden staat

Minas Geraes, de zgn. Poetas Mineiros. In dezen kring

ontstonden de twee eerste groote epische dichtwerken:

de Uraguay van Basilio da Gama S.J. (f1795), de

Caramuru van José de Santa-Rita Durao S.J. (f 1783),

de sonnetten van C. M. da Costa (f 1789) en de nog

altijd populaire Marilia de Dirceu van Thomaz a

Gonzaga (f omstr. 1808).

De vestiging van het Portugeesche koningshuis

te Rio de Janeiro in 1808 en nog meer de politieke

onafhankelijkheid in 1822 leverden de eerste hechte

grondslagen voor een zelfstandige literatuur. Het

Katholieke element overheerschte nog in de werken

van Antonio Pereira de Sousa Caldas (f 1814), Frei

Francisco de Sao Carlos (f 1829), die een religieus

epos over Maria Hemelvaart schreef en later nog in die

van José Eloy Ottoni (f 1851). Bij den politicus B. J.

d ’Andrada e Sylva (f 1838) echter treedt het patriot-

tische, nationalistische element op den voorgrond,

evenals bij F. Vilella Barboza (f 1846) wiens Cantata
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h Primavera evenwel tot de juweeltjes der Braz. lett.

behoort. Volledige emancipatie van de Portugeesche

vormen- en gedachtenwereld is gelukt aan den edel-

man Domingos J. G. Magalhaes (f 1882), die met zijn

Suspiros poeticos e Saudades (1836) aansluiting zocht

bij de Fransche Romantiek en daarom beschouwd
wordt als de grondlegger der nationale Braz. lett.

Als zijn meesterwerk geldt het gedicht Napoleao em
Waterloo. Baanbrekend werk deed hij ook als drama-
turg (Antonio José en Olgiato, 1841) en als episch

dichter (Confederacion de los Tamoyos, 1857).

Van dien tijd af tot in onze eeuw toe hebben de
literaire stroomingen in Frankrijk de richting bepaald

van de Braz. lett. Onder de eerste navolgers en geest-

verwanten van Magalhaes verdienen vermelding: de

fijne dichter Gon^alves Dias (f 1864), de populaire

Casimiro de Abreu (f 1860), de Byroniaan Alvares de

Azevedo (f 1852), de jong gestorven Castro Alves

(f 1871) en de romanschrijvers Joaquim M. de Macedo

(f 1882) en José de Alencar (f 1877). Hier mag ook

genoemd worden de grondlegger van de moderne
Braziliaansche geschiedschrijving, Francisco A. de

Vamhagen, burggraaf van Porto Seguro (f 1878).

Omstreeks 1870 begon in Frankrijk het Naturalisme

in de romankunst, en in de dichtkunst domineerde
eerst de richting der Pamassiens, later die der Sym-
bolisten. Hieraan correspondeerend vinden we in

de Braz. lett. als romanschrijvers Aluizio Azevedo,

Julio Ribeiro en de humoristen Machado de Assis

en Coelho Netto. Tot de Braziliaansche Pamassiens
behooren Alberto de Olivcira, Raymundo Corrêa en

Olavo Bilac (f 1918). Het Symbolisme wordt vertegen-

woordigd door den Neger Cruz e Souza (f 1898),

Tristao de Cunha en Alphonsus de Guimaraes. Maar
in de 20e eeuw vinden alle krachtige stemmen der

wereldliteratuur een weerklank ;n Brazilië: Carducci

en D’Annunzio, Anatole France, Tolstoj en Ibsen,

Freud en Bergson. Er zijn geen scholen en geen rich-

tingen meer; men schakelt de radio telkens over van
het eene station op het andere.

Van Katholieke lit. is in de laatste 100 jaren slechts

weinig sprake geweest. Maar tengevolge van de meer
intensieve missioneering der laatste decennia is het

Katholieke geweten en ook de Katholieke inspiratie

eindelijk, omstreeks 1919, weer ontwaakt. Tot de
meest verdienstelijke Kath. schrijvers behooren:

Jackson de Figueiredo, Tristao de Athayde, Alfonso

Celso (* 1860), Carlos de Laet (f 1932) en Joao Ribeiro

(* 1860).

Lit.: S. Romero, Historia da Literatura brasileira

Brazos, een rivier in den N. Amer. staat Texas
(28° 55' N., 95° 25' W.). Ontspringt op de Llano
Estacado en eindigt na een loop van 1 350 km in de
Golf van Mexico. Waterstand zeer wisselend

;
monding

door baar voor grootere schepen afgesloten.

Brazza (Ital.; Kroatisch: Brac), een der Dalma-
tische Eilanden, 395 km2

,
20 000 inw. Hoofdstad San

Pietro. Landbouw (tarwe, maïs, wijn, olijven) en
visscherij.

Brazza, 1° J a a k, Italiaansch ontdekkings-
reiziger in Noord-West-Afrika, * 1859 te Rome,
f 1887 aldaar.

2° Petrus Paulus Savorgnan de,
stichter van het koloniaal rijk van Frankrijk in

Equatoriaal Afrika. Broeder van Jaak. * 1862 in

Italië, f 1905 te Dakar, op thuisreis van een inspectie-

tocht in Fransch Equatoriaal Afrika. Werd in 1874
in Frankrijk ingeburgerd; officier der Fransche oorlogs-

vloot. Hij deed merkwaardige ontdekkingsreizen
in Gaboen en Fransch Kongo. Door zijn bezettingen

langs den rechter-oever van den Kongo-stroom was
hij de voornaamste tegenstrever van Stanley, wien hij

deze streken afsloot. Monheim.
Brazzaville, hoofdstad van Fransch Equatoriaal

Afrika, aan den Stanley-Pool gelegen, spoorweg-
station; met de omliggende plaatsen 40 000 inw.;

residentie van den gouvemeur-generaal; handels- en

administratief centrum.

Brcka, stad aan de Sau in Zuid-Slavië (44° 52' N.,
18° 49' O.); ca. 7 000 inw. Spoorwegstation.

Brda, het bergland in het midden van het voor-

malige Montenegro; grootendeels Mesozoïsche kalk-

steen met karstverschijnselen, maar toch dichte bos-

schen. Hoogste top: Dormitor (2 628 m.) In dit woeste

bergland wisten de Montenegrijnen hun onafhankelijk-

heid tegenover de Turken te handhaven. Hoek .

Brdy woud, bergland in Bohemen (49° 40' N.,
13° 40' O.), de N.W. grens vormend vanhetZuid-
Boheemsch granietplateau, zich uitstrekkend van het

bekken van Pilsen in N.O. richting tot het dal van
de Moldau. Het bestaat uit harde ruggen van kwartsiet

en porfier, welke met bosch, heide en veen zijn be-

groeid. Hoogste berg de Tockberg, ten Westen van
Pribram 867 m. G. de Vries .

Brea, Lodovico, Ital. schilder, * in de

tweede helft der 15e eeuw te Nizza, f ca. 1525. Hij

schijnt beïnvloed door Antonello da Messina en later

door Vincenzo Foppa.
Voorn werken: Piëta (1475 Cimiez. kerk)

;

Kruisiging (1481 Genua, Palazzo Bianco)
; H. Drievuldig-

heid, met Maria en alle heiligen (Genua, S. Maria in

Castello)
;
Boodschap des engels en heiligen (polyptiek,

ca. 1490 Taggia, S. Domenico) ; Ten hemelopneming van
Maria (1495 Savona, kathedraal ;

Zned. invloed). —
Lit.: Saunier, Les primitifs nifois è, 1’exposition

retrospective d’art régional (1912).

Break (Eng.), 1° in het cricketspel het effect,

dat de bowler den bal meegeeft onder het werpen en

ten gevolge waarvan de bal na het stuiten afwijkt.

2° > Brik.

Breastcd, James Henry, Amer. Oriën-

talist, bijz. verdienstelijk voor de studie der Egypt.

geschiedenis. * 1866. Als professor in de Oostersche

gesch. aan de universiteit van Chicago leidde hij

wetenschappelijke onderzoekingen in Egypte en den

Soedan (1905
—

’07) en als eerste directeur van het

Oostersche instituut te Chicago expedities door geheel

het nabije Oosten (1919 vlg.). Hij genoot steeds den

financieelen steun van John D. Rockefeller, met wiens

middelen hij o.a. het in aanbouw zijnde archeologisch

museum van Jerusalem stichtte.

Voorn, werken: History of Egypt (New York
1909 ; Fransch : J. Capart, Brussel 1926) ;

Ancient
Records of Egypt (5 dln. Chicago 31927). Simons .

Brebes, 1° regentschap, afdeeling Peka-
longan, provincie Midden-Java, omvat de districten

Boemiajoe, Batarka-woeng, Bandjaradja, Tandjoeng
en Brebes. De Noordelijke helft van dit ressort is een
groote, zeer vruchtbare vlakte. De hier gelegen sawrah’s
worden grootendeels bevloeid door de Pemaliwerken.
Er w’ordt veel suiker verbouwd. B. wTordt doorsneden
door de Semarang-Cheribon-Stoomtram (S.G.S.).

Ook de groote Noordelijke aswreg van West naar
Oost doorsnijdt dit ressort. Het zielental bedroeg
eind 1930: 332 Europeanen, 662 165 Inheemschen,
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4 325 Chineezen en 789 andere Vreemde Oosterlingen.

Opp. 1 709,95 km2
;
bevolkingsdichtheid 390,4 per

km2
. De bevolking spreekt Javaansch.

2° H o o f d p 1 a a t s van regentschap en dis-

trict Brebes op Noord-Midden-Java; eind 1930:

11 915 zielen, waarvan 38 Europeanen, 488 Chineezen

en 81 andere Vreemde Oosterlingen. Wordt bezocht

door een der pastoors van Tegal. Brokx.

Bréboeuf, Joannes de, Jezuïet, marte-

laar. * 25 Maart 1593 te Condé sur Vire (Normandië),

16 Maart 1649 in de Huronen-missie van Canada,

aligverklaard 21 Juni 1925, heiligverklaard 29 Juni

1930.

Lit.

:

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésu6

(XI, blz. 1621). _ .

Breecic (< Ital. breccia = rolsteen, steenslag),

in het algemeen een gesteente, dat uit hoekige brok-

stukken is samengesteld. De puinhoopen, die zich in

het hooggebergte en in woestijngebieden tengevolge

van verweering aan den voet van de bergen opstapelen,

kunnen tot een hellingsbreccie verkit

worden. Vulkanische breccie’s bestaan in

het algemeen uit scherphoekige lavabrokken, die door

het uiteenscheuren van lava door gasexplosies kunnen

worden gevormd. De lavabrokken worden dan in

sommige gevallen door oplossingen of druk tot een

vast gesteente verkit. Vloeibare, visceuze lava kan

reeds in de kraterpijp vaste stukken vormen of brok-

ken van de kraterpijp opnemen en dan stollen tot een

vast gesteente. Men spreekt in dat geval van kra-
terpijp breccie’s. Bij gebergtevormende bewe-

gingen kan gesteente zoo zeer in verdrukking geraken

dat het in hoekige stukken breekt, waarbij het fijne

gruis de poriën opvult en tevens, gemengd met oplos-

singen, als kitmiddel dienst doet. Aldus gevormde

wrijvings- of dislocatiebreccie’s vullen

dikwijls de ruimte op, ontstaan door het langs elkaar

bewegen van twee breukwanden. Crommelin.

Brechcr, G u s t a v, Duitsch operadirigent;

* 5 Febr. 1879; sedert 1924 hoofddirigent te Leipzig.

Ijverig propagandist van de muziek van Richard

Strauss, waarover hij ook in tijdschriften schreef.

Bekend zijn Brecher’s vertalingen en bewerkingen van

Fransche en Italiaansche opera’s. Hij componeerde

liederen, een symphonie en enkele andere werken.

Reeser.

Brecht, Belg. gem. in de prov. Antwerpen,

24,5 km ten N.O. van Antwerpen. Opp. 6 185 ha;

ca. 5 000 inw. Paarden en zwijnenfokkerij. Steen-

bakkerijen. In de 15e eeuw hoorde Brecht toe deels

aan de Heerlijkheid van Bergen-op-Zoom en deels

aan de Vrijheid van Hoogstraten. Na 1648 nam deze

Vrijheid Brecht geheel in haar bezit. De St. Michiels-

kerk dateert van de 15e eeuw en bezit een merk-

waardige altaarretabel.

In de St. Antoniusparochie: Bcthanië-ziekenhuis

voor zwakzinnige vrouwen, bediend door de Zusters

Norbertinessen van Duffel. Te Brecht: Zusters Annon-

ciaden (Gasthuis en scholen). Sanatorium Joostens

voor teringlijders, van de stad Antwerpen (wereldlijke

verpleging). Brecht bezit een folklore-museum.

Geboorteplaats van Leon. Lessius S.J. (1554—1623),

godgeleerde, leeraar aan de hoogeschool van Leuven,

en van Mudaeus (Van der Muyden) godgeleerde der

16e eeuw. Monument van Mudaeus. Oudheidkundige

kring. Striels.

Brecht, 1° B e r t o 1 d, Duitsch tooneelschrijver

en lyricus; als overgangsfiguur tot de „neue Sachlich-

keit” een der meest geroemde jongeren. * 10 Febr. 1898

te Augsburg. B. verwierf zich een eigen dichtvorm

bij het vertalen en bewerken van Engelsche en Fransche

dichters (Villon o.a.). De innerlijke spanning komt

het zuiverst tot uiting in zijn balladen en liederen

(door hem genoemd: Songs), minder in zijn krasse

naturalistische drama’s.

Hoofdwerken: drama’s : Trommeln in der

Nacht (1922) ;
Dickicht (1924) ;

Mann ist Mann (1927)

;

Dreigroschenoper (1929, naar John Gay’s Beggar’s

Opera). Gedichtenbundel : Hauspostille (1927).

2° Walther, Duitsch litterair-historicus;

* 31 Aug. 1876 te Berlijn. B. volgde J. Minor op aan

de universiteit te Weenen, later prof. te Breslau en te

München. Uitgever van de verzameling: Deutsche

Kultur.

Hoofdwerken: Die Verf. der Epistolae obscuro-

rum virorum (1904) ;
Heinse und der asthetischc Immo-

ralismus (1911) ;
C. F. Meyer und das Kunstwerk seiner

Gedicht8ammlung (1918). Pintelon.

Breda, 1° stad in het W. gedeelte der prov.

Noord-Brabant, economisch en cultureel centrum;

bisschopsstad; sterk garnizoen; Koninklijke Militaire

Academie; belangrijke nijverheid; druk toerisme; veel

oude bouwwerken. Breda telt 46 740 inw. (1933),

waarvan 37 835 Kath., 4 121 Ned. Herv., 563 Gcref.,

266 Luth., 89 Remonstr., 86 Doopsgez., 30 Waalsch-

Herv., 163 Israëlieten. Opp. 1 194 ha.

Ligging. Ontstaan als kleine nederzetting aan de

samenvloeiing van Mark en Aa, was B. reeds omstreeks

1250 een stad, die mede de Noordergrenzen van het

hertogdom Brabant moest verdedigen. Als hoofdplaats

van een baronie, toebehoorend aan een invloedrijk

vorstengeslacht (van Polanen, later de Nassau ’s),

nam haar grootte, sterkte en luister zeer toe; in de

15e en 16e eeuw beleefde zij haar hoogsten bloei.

Door den 80-jarigen oorlog verdween deze en werd

voortaan alles aan haar functie als vestingstad onder-

geschikt gemaakt. Na haar ontmanteling (1870)

heeft Breda zich aanzienlijk uitgebreid en nam haar

inwonersaantal toe van 17 000 tot bijna 47 000

1

Industrie- en woonwijken, parken en singels werden

aangelegd. Als geographisch midden van een belang-

rijk landschap, daarmede door vele verkeersmiddelen

verbonden, door een zijtak van het Wilhelmina-kanaal

opgenomen in het Zuid-Ned. kanalenstelsel en ook

door het vele natuurschoon, is Breda uitgegroeid tot

een levendig industrie-, handels- en toeristencentrum

en vertoont het daarom een veelzijdig aspect.

Plattegrond. De oudste stadskern, welke door

Jan I van Polanen (1350—1384) werd versterkt, omvat

het kasteel en de Groote Kerk met onmiddellijke

omgeving; deze kringvormige vesting had een middel-

lijn van ten hoogste 650 m, waarvan het midden

gevormd werd door de langwerpige Groote Markt.

Hendrik III van Nassau liet om de ontstane buiten-

wijken, waaruit later de Haagdijk, de Ginnekenstraat

en de Boschstraat zouden ontstaan, vestingwallen

aanleggen (1531—1543). Door Maurits, Spinola,

Frederik Hendrik en Willem III (Memio van Coe-

hoom) werden verdere versterkingen aangebracht.

De nog bestaande vestinggracht geeft haar grootte

aan. In dit oude stadsdeel ligt het park Valkenberg

en aan den Z.O. kant een groot exercitie-terrein,

waaraan de Klooster- en Chassékazeme. Dwars, door

dit gedeelte loopt een verbindingstak van de singel-

gracht, waarvan het N. stuk als binnenhaven dienst

doet; verder verdeelt hij zich in twee takken, het
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complex der K. M. Academie omsluitend. Buiten de
vestinggracht ligt de nieuwe stad. In het N. strekt zich
tusschen Singel en station een aanzienlijke woonbuurt
uit; ten N. van den spoorweg ligt in den Belcrum-
polder een industriewijk, evenals meer naar het W.
tot aan den straatweg naar Prinsenhage. Ten Z.O.
van de stad werden ruime parken en wegen aangelegd
en verrees een fraai stadsdeel, één geheel vormend
met het schilderachtige Ginneken.

Bezienswaardigheden. Door deze planmatige uit-

breiding is het karakter van Breda als pension-
en villastad behouden gebleven: breede singels en
wijdsche parken geven het een deftig aanzien. Aller-

eerst het Valkenberg, vlak bij het station. Aan den
ingang staat een monument, ontworpen door dr. Cuy-
pers, in 1905 opgericht ter herdenking van het feit,

dat toen 600 jaar geleden de Nassau ’s tot heer van
Breda werden. Het park was vroeger de tuin van het
kasteel, dat er aan grenst. In zijn tegenwoordigen
aanleg dateert het van het eind der vorige eeuw, tot

stand gekomen naar het plan van den Leuvenschen
tuinarchitect Rosseels. Het Wilhelmina-park in het
Z.O. van de stad met voorname villawijken is aange-
legd door Leonard Springer te Haarlem (ca. 1900),
een der mooiste parken van Nederland. Aan het Val-
kenberg ligt het eeuwenoude Begijnhof, in 1240 door
Machteld van Diest gesticht en in 1531 door Hendrik
van Nassau naar hier verplaatst. De oorspronkelijke

kapel, aan de straatzijde gelegen, is in 1590 door
Prins Maurits aan de Waalsche Gemeente afgestaan;

in 1837 werd aan den Noordkant een kerk met pastorie

gebouwd.
De Groote of Onze Lieve Vrouwe-kerk beheerscht

met haar machtigen, 98 m hoogen toren het geheele

stadsbeeld; sedert 1637 is zij in bezitvan de Ned.Herv.

;

de toren is eigendom van de gemeente. De kerk dateert

van vóór 1500; later werden nog nieuwe deelen o.a.

kapellen en de kapittelzaal er aan toegevoegd. In
1457 stortte de toren in; van 1468—1509 verrees de
tegenwoordige. Het uurwerk is in 1695 door Peter van
Roy uit Gent vervaardigd, het klokkenspel in 1723
door Willem Witlock van Antwerpen. Door beelden-

storm en belegeringen werd de kerk zeer beschadigd
en werden vele grafmonumenten onherstelbaar geschon-
den. De toren werd van 1843—1875 in zijn ouden
luister hersteld; in 1902 werd een begin gemaakt
met de restauratie van de kerk, welke nog steeds

voortduurt. In de kerk zijn het meest merkwaardig:
een natuursteenen altaar met drieluik (1550) ;

een eiken
koorhek met koperen spijlen (1581); koorbanken
(1450); een koperen doopvont (1540); een preekstoel

(1640); een orgel met artistieke kast (1540 en later).

Het meest bekend is de kerk om haar graftomben en
epitafen, waaronder vooral naar voren treden de tombe
van Engelbrecht II van Nassau en zijn gemalin
Cimburga van Baden en het epitaaf Van Assendelft.
Naast deze kerk is een directe herinnering aan Breda ’s

roemruchtig verleden het voormalige kasteel, sedert

1826 Koninklijke Militaire Academie, voor de oplei-

ding van beroepsofficieren. Op het kasteelplein met
het ruiterstandbeeld van koning-stadhouder Willem
III staat het voormalig gouvernementshuis, gebouwd
voor Justinus van Nassau, gouverneur van Breda;
thans is het ingericht als museum van ethnographica
uit Ned.-Indië. Jan I van Polanen begon in 1360 met
het bouwen van een slot; hiervan is niets meer over.

Geleidelijk verrees een nieuw kasteel, waarvan het
hoofdgebouw bestaat uit vier om een binnenplaats

gelegen vleugels met uitspringende torentjes. Deze
binnenplaats is aan drie zijden omgeven door een galerij

van hardsteenen Dorische zuilen. Een groot gedeelte
is van 1536—1538 op last van Hendrik III van Nassau
gebouwd onder leiding van den Italiaan Thomas van
Bologna; van 1668—1681 op last van den koning-
stadhouder uitgebreid door Jacob Roman. De vele
kostbaarheden zijn in 1795 in Den Haag verkocht,
zoodat er van den ouden luister niets meer over is.

Bij de inrichting tot Kon. Mil. Ac. is het gebouwen-
complex ernstig geschonden. Ten Z.W. van het hoofd-
gebouw ligt de Waterpoort, het Spanjaardsgat, tus-

schen twee lage torens, de Granaat- en Duiventoren.
In het in 1766 gebouwde stadhuis op de Groote

Markt bevinden zich in de vestibule schilderijen van
de Nassau-vorsten van René van Chalons tot stad-
houder Willem III en een copie van Velasquez’
beroemd doek, voorstellende „de Overgave van Breda”.
In 1924— ’25 is het uitgebreid met vleugels om het
Stadserf; mooie raadszaal met gebrandschilderde
ramen van Joep Nicolas e.a. Voorts bezit Breda ver-

schillende mooie oude huizen in de Nieuwstraat,
Boschstraat (o.a. het Oude Mannenhuis), Catharina-
straat en Haagdijk. De Boterhal met fraaien, ouden
gevel is thans ingericht als stedelijk en bisschoppelijk
museum.

Beteekenis. Breda is de zetel van een bisschop; er

zijn o.m. gevestigd: een arrond. rechtbank en een
kantongerecht; een Kamer van Koophandel; een raad
van arbeid; een raad van beroep voor directe belas-
tingen. In den zomer concerten op den vernieuwden
beiaard van de Groote Kerk. Vooraanstaande voetbal-
en tennisclubs; golfclub; hockey- en paardensport;
wielerbaan. Breda heeft een sterk garnizoen van infan-

terie (6e reg.); veldartillerie (3e reg.); huzaren (2e

reg.); staf 3e divisie en 3e artillerie brigade. Door den
uitgebreiden tuinbouw in de baronie een drukke
coöp. veiling en een groote conservenfabriek (de Hero).
Voortaan is Breda een van de grootste industrie-

steden van de provincie. Vermaard zijn : de H(ol-
landsche) K(unstzijde) I(ndustrie); Artsilk N.V.;
chocolade-, cacao- en suikerwerkfabrieken (de Kwat-
ta)

; ijzergieterijen en machinefabr.
;
bierbrouwerijen

(de Drie Hoefijzers); verffabr.; lucifersfabr.
; N.V.

Betonmy e.a. Het gezamenlijk aantal arbeiders, in

de industrieën werkzaam, bedraagt ca. 8 000. Door
een druk toerisme bloeit er het hotelwezen, terwijl

er veel renteniers en gepensionneerden wonen.
Verzorging der bevolking. De stad telt 10 paro-

chies, één rectoraat van de paters Capucijnen en een
openbare kerk op het Begijnhof. Vele onderwijs-
instellingen: de Koninklijke Militaire Academie,
Kath. lyceum (voor jongens), gem. gymnasium, rijks-

H.B.S., gem. middelb. handelsavondschool, rijks- en
Kath. kweekscholen; Kath. land- en tuinbouwschool;
huishoud- en industriescholen; ambachtschool; alg.

zang- en muziekschool, enz. Ethnographisch museum
in het gouvernementshuis; stedelijk en bisschoppelijk
museum in de Boterhal. Moederhuis der zusters Fran-
ciscanessen „Gasthuiszusters van Breda”; uit deze
Orde ontstond in 1880 een zelfstandige congregatie,
meer bijzonder voor ambulante ziekenverpleging: de
Religieuzen Poenitenten-Recollectinen van den H.
Franciscus van Assisië (Hendrikstraat). Voorts zijn

er vele sociale en charitatieve instellingen, o.a. de
Catechisten van den Euch. Kruistocht; van B. uit
verbreidde zich de K.J.V. -gedachte over de bisdom-
men Breda, Den Bosch, Utrecht en Roermond. Ook
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verdient aparte vermelding de St. Fidelis-vereeniging,

voor Kath. jongens uit de volksklasse, onder leiding

van de paters Capucijnen.

L i t. : dr. Jan Kalf, De monumenten van de geschie-

denis en kunst in do prov. Noord-Brabant (I 1912) ;

E. Haslinghuis, Oud-Breda (Bulletin van den Ned. Oud-

heidk. Bond, 1914) ;
Breda. Gids, bewerkt door Henn

*t Sas (1924) ;
Breda als industrie-, winkel-, woon- en

vacantiestad (uitgave van „Breda Vooruit”, 1932).

v. Velthoven.

Geschiedenis. De naam van B. wordt het eerst in

1125 vermeld (misschien 1116), het kasteel in 1190.

De oudst bekende stadsrechten dateeren van 1252.

Vele officieele bescheiden over de plaats gingen ver-

loren bij den brand van het stadhuis in 1534. Het

klooster Sint-Catharina-Dal werd in 1268 gesticht te

Vroenhout bij Wouw. De nonnen kwamen in 1295

naar Breda, waar zij eerst verbleven in het Gasthuis

tot 1308, toen voor haar een nieuw klooster gebouwd

werd waar nu de Kloosterkazeme staat. Haar klooster

werd in 1646 door Frederik Hendrik ingericht als een

Illustre School; de nonnen werden naar Oosterhout

verwezen.

De Vrede van Breda in 1667 werd niet gesloten in de

Huysinge van Wijngaerden, maar in het kasteel van

Breda. Het voormalige Reigerbosch, waarin het oude

kasteel lag, is in 1624 bij de stadsbelegering door

Spinola verdwenen. De bouw van het tegenwoordige

kasteel werd in 1536 begonnen door den Italiaan

Bologne; pas in 1696 is het voltooid onder stadhouder

Willem III, wiens ruiterstandbeeld thans voor den

ingang prijkt; tot 1795 bleef het eigendom van het

Huis van Oranje, in 1828 is het ingericht als Konink-

lijke Militaire Academie. Het Spanjaardsgat herinnert

aan de daad van turfschipper Adriaan Jansz. van

Bergen en Karei van Héraugière in 1590, toen Prins

Maurits bij verrassing Breda innam. Aan dc Groote

of Onze Lieve Vrouwe-kerk, architectonisch vermaard,

aanvankelijk toegewijd aan de H. Barbara, was van

1303 tot 1637 een kapittel verbonden.

Chassé stierf te Breda in 1849 en werd te Ginneken

begraven.

L i t. : A. J. van der Aa, Geschiedkundige Beschrij-

ving van de stad Breda en hare omstreken; dr. J. F.

Corstens, Gids voor Breda en Omstreken ;
Herm. de

Ruiter, Geïllustreerde Gids voor de Baronie van Breda

;

De Oorkonden van het Norbertinessenklooster St.

Catharinadal te Breda-Oosterhout (uitg. van Hist.

Commissie der Orde van Premonstreit). Knippenberg .

2° Kerkelijk gebied. B. en zijn omgeving hoorde

oorspronkelijk tot het bisdom Luik. Van 1559 tot 1801

maakte het als dekenaat B. deel uit van het bisdom >
Antwerpen. Van 1803

—
’53 was het apostolisch

vicariaat, bestaande uit de baronie van B. en

het markiezaat van Bergen-op-Zoom. In 1841 wordt

Zeeuwsch-Vlaanderen, dat voordien bij het bisdom

Gent ingedeeld was, in verband met de afscheiding

van België aan het vicariaat toegevoegd; zoo ook

Vlissingen, dat vóór 1808 tot het aartspriesterschap

Holland-Zeeland had behoord en nadien tot Gent.

Apostolische vicarissen: Adrianus

van Dongen (1803— ’26) en Joannes van Hooydonk

(1827— ’53). Voor elk afzonderlijk zie het artikel op

den familienaam.

Het bisdom ontstaat bij het herstel van de hiërar-

chie in 1853. Het grondgebied is vrijwel gelijk aan dat

van het vicariaat. Vlissingen komt nu aan het bisdom

Haarlem, waarvoor Breda Nieuw-Vosmeer krijgt.

1853— ’58 worden dekenaten opgericht, kerk- en arm-

besturen, en het kapittel, tevens een vicaris -generaal

aangesteld. Tegelijkertijd worden gepubliceerd de

voorschriften en statuten over kerkelijk leven, het

vieren van den eeredienst en de plichten van de geeste-

lijken. Tal van vereenigingen worden gesticht, waar-

van de militairenvereeniging ook buiten het bisdom

vertakking vond. In 1868 had de eerste diocesane

synode plaats, in 1927 de tweede. Einde 1932 telde

het bisdom 119 parochiën, verdeeld over 10 dekenaten.

Er waren werkzaam: 119 pastoors, 47 rectoren en 139

kapelaans. Er waren gevestigd 141 kloosters: 33 van

20 mannelijke en 108 van 24 vrouwelijke orden of

congregaties. In 1850 bedroeg het aantal Katholieken

129 605, in 1932 (1 Jan.) 266 296.

Bisschoppen: Joannes van Hooydonk (1853 67),

Joannes van Genk (1868— ’74), Hcnricus van Beek

(1874
—

’84), Petrus Leyten (1886—1914) en Petrus

Hopmans (1914—’ ). Voor elk afzonderlijk zie het

artikel op den familienaam.

Groot-seminarie. In Juni 1798 te Breda ge-

sticht door gebroeders Oomen op verzoekvan de vicaris-

sen van het bisdom Antweijen, daar deze voorzagen,

dat de seminariën in België zouden ten onder gaan.

In ’t begin vier theologanten. In 1809 is het seminarie

overgebracht naar het landgoed „den Grooten Ype-

laar” te Ginneken. In 1817 verplaatst naar Bovendonk

onder Hoeven, vroeger buitenverblijf van de bisschop-

pen van Antwerpen; sinds tevens woonplaats van den

apostolischen vicaris. In 1903 komt een nieuw gebouw

tot stand volgens plannen van architect dr. P. Cuy-

pers. In 1809 aantal studenten 19, in 1853 waren er 55,

in 1932: 94. Aantal hoogleeraren 6.

Klein-seminarie. In 1839 te Oudenbosch

gesticht. In 1878 overgebracht naar „Den Ypelaar”

te Ginneken. Aantal studenten in 1878: 64, in 1932 :

133. Aantal leeraren 14.

L i t . : J. B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het

bisdom van Breda (1872
—

'78) ;
P. Albers, Geschiedenis

van het Herstel der Hiërarchie in de Nederlanden

(
1903—*04) ;

Het Katholiek Nederland 1813—1913
;

A. Beekman en A. Hensen, De R.K. Kerk in het Konink-

rijk der Nederlanden in 1853 (Geschiedkundige Atlas

van Nederland, 1926, krt. nr. 16) ;
Katholiek Nederland

(I 1930) ;
Sancta Maria (1932). de Haas .

3° Baronie van Breda, een historisch landschap

met geographischen inhoud; het is een deel van de

prov. Noord-Brabant met een min of meer eigen

sociaal-cconomischen opbouw. Een intensief agrarisch

bedrijf (vooral boterfabricage en tuinbouw) en een

groeiende industrie brengen veel handel en verkeer

tot stand, culmineerend in het historisch en econ.-

geographisch midden van de baronie: de stad Breda

(zie boven). In den Romeinschen tijd behoorend tot

de provincte Gallia Belgica, later tot Gcrmanica

secunda, maakte dit gebied in de 4e eeuw_ als

pagus Tessandrus deel uit van het Frankische Rijk.

Omstreeks 960 werd er de gouw Stryen van afgeschei-

den, begrensd door de Striene, de Maas en de Donge,

in 994 kwam dit graafschap aan Lambert van Leuven.

In de volgende eeuw werd het N. deel Hollandsen

gebied en bleef de rest een Brabantsch leen; in 1288

werd het verdeeld in de heerlijkheden Breda en Bergen

op Zoom. Het geslacht Van Polanen verkreeg de heer-

lijkheid Breda in 1350; door het huwelijk van Johanna

van Polanen met Engelbrecht van Nassau in 1404

kwam er het vorstengeslacht der Nassau ’s, wat voor

de baronie en voor geheel Nederland van een beslis-

sende beteekenis is geworden.
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De baronie van Breda omvatte het gebied, nu ge-
vormd door de gemeenten Baarle-Nassau, Chaam,
Alphen c.a., Gilze c.a., Gmneken c.a., Dongen, Ooster-
hout, Teteringen, Terheiden, Prinsenhage, Breda,
Etten-Leur, Rijsbergen, Zundert, Roesendaal c.a.,
benevens het dorp Sprundel, dat nu tot de gemeente
Rukphen c.a. behoort. t>. Velthoven.
Bredaasch, een West-Noordbrabantsch dialect

uit de Brabantsch-Frankische groep. Het B.vertoont de
meeste West-Noordbrabantsche eigenaardigheden, o.a.
ook de aphaeresis der h, maar zijn taal heeft, wijl het
een oud residentie-stadje van de Nassau ’s is, toch
aanmerkelijken invloed van de algemeene Nederland-
sche cultuurtaal ondervonden.
L i t. : J. H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch taaleigen

(1836 1838). Weijnen.
Bredael, 1° Jean Fran^ois, schilder te

Antwerpen, vnl. van histor. voorstellingen, veld-
slagen, jachten e.d. In de 17e en 18e eeuw vele naam-
genooten te Antwerpen (zelfde fam ?), die ook schil-
derden. * 1686, f 1760.
2° P e e t e r van, Zned. schilder. * 19 Juni

1629 te Antwerpen, f 9 Maart 1719 aldaar. Leerde bij

David Rijkaert, reisde door Italië en Spanje en werd
in 1650 lid van het Antwerpsch gilde. Van zijn acht
kinderen beoefenden drie zoons de schilderkunst. Land-
schap met figuren. Stadsgezicht. Knipping.
Bredero, > Breeroo.
Brederode, Kasteel, is een in den aanvang

der 13e eeuw gebouwd, in 1426 verwoest, na een spoe-
dige herbouwing weer snel vervallen baksteenen water

-

Reconstructie von het kasteel Brederode.

slot in de gemeente Santpoort (N.Holl.). Van den voor-
burcht bestaat alleen nog de toren met steenen wentel
trap; van het hoofdgebouw zijn enkele resten van
woonhuizen, van de torens een paar onderstukken
over. In het donjon bevinden zich nog twee gewelfde
vertrekken. Het slot was aan vier zijden door grachten
omgeven.
L i t. : Voorloopige lijst der Nederl. Monumenten van

Geschiedenis en Kunst (V, 1° Noord-Holland 1921, 332).

Knipping

Brederode, naam van een Hollandsch adellijk
geslacht, waarvan het stamslot als ruïne nog bestaat
in de N. Holl. gem. Santpoort.

Brederode, 1° Hendrik van, eender
leiders van den Ned. adel in den opstand tegen Spanje;
een hartstochtelijk man, geboren volksleider. * 1531 te
Brussel, f 1568 te Recklinghausen. B. overhandigde
in 1566 te Brussel het smeekschrift der edelen aan de
landvoogdes Marg. van Parma en bracht daarna zijn
partijgenooten er toe den Geuzennaam aan te nemen.
Oranje maakte van zijn diensten meermalen gebruik.
Voor Alva is B. uitgeweken naar Duitschland. Bak-
huizen v. d. Brink heeft in zijn „Hendrik van Brede-
rode en Willem v. Oranje in 1666 en 1567” Brederode ’s

beteekenis in den opstand tegen Spanje verdedigd
tegen de critiek van Groen v. Prinsterer. Cornelissen.
2° J an van, blijkt nu de eigenlijke naam te

zijn, niet Jan van Rode, van den bewerker in het
Dietsch van de vier eerste boeken van de Somme le
Roy (Des Conincx Summe) van den Dominicaan Lorcns
d’Orléans. Hij stamde uit het geslacht der Brederode ’s,

was een tijd lang leekebroeder bij de Kartuizers te
Zeelhem, bij Diest, verliet het klooster om het uitge-
storven geslacht der Abcoude ’s (van zijn vroegere
vrouw) voort te zetten, en sneuvelde na een avon-
tuurlijk leven in den slag bij Azincourt 1425.
U i t g. van Des Conincx Summe, met inleiding door

dr. D. C. Tinbergen (Leiden, z.j.). — L i t. : H. I. J.
Scholten, in Hist. Tijdschrift (1924). V. Mierlo.
3° Johan Wolfert van, veldmaarschalk;

* 3699, f 1665. De „gebooren Grave van Holland”,
gelijk hij placht te onderteekenen, was een zwager
van Amalia van Solms. Ten einde de benoeming van
een kapitein-generaal der Unie te verhinderen, be-
werkte hij de Hollandsche ridderschap ten gunste van
de Acte van Seclusie. Cornelissen .

4° Lancelot van, onechte zoon van Rei-
noud III, halfbroeder van Hendrik van Brederode.

f 20 Juli 1573. Beschermde de Hervormde leer,

onderteekende het Verbond der Edelen, moest de
vlucht nemen en werd door den Bloedraad gevonnist.
Door prins Willem werd B. later bevelhebber op de
vloot der Watergeuzen, streed na de inneming van
Den Briel voor den prins in Holland, werd bij de ver-
overing van Haarlem door de Spanjaarden gevangen
genomen en op last van Don Frederik onthoofd.
Bredevoort, dorp in de gem. Aalten (Geld.).

In 945 werd B., vroeger Breitcnfurt, reeds
genoemd. Tot in 1326 behoorde de Heerlijkheid
B. aan het geslacht Van Loon (Westfalen). Na het
uitsterven kwam het, na den strijd tusschen Gelre en
Munster om het bezit ervan, aan Gelre. In 1597 door
prins Maurits op de Spanjaarden veroverd, werd deze
pandheer van de Heerlijkheid B. Later werden de
Oranje ’s de eigenaars. Het oude slot werd in 1646
door een buskruit-ontploffing vernield. Van de sterke
vestingwerken is niets meer over. De Ned. Herv. kerk
uit 1316 werd in de 16e eeuw vergroot. Heijs.

Bredius, 1° Abraham, Nned. kunstgeleerde.
* 18 April 1855 te Amsterdam. Studeerde aanvankelijk
schilderkunst, maar wijdde zich spoedig geheel aan
de beoefening der kunstgeschiedenis, vooral van de
Nederlandsche schilderkunst. Van 1880—1889 was
hij onderdirecteur van het toenmalige Ned. Museum
voor geschiedenis en kunst, daarna tot 1909 directeur
van het Haagsche Mauritshuis. Sinds 1924 woont hij
in Zuid-Frankrijk. Werd doctor honoris causa gecreeerd
van Amsterdam, Giessen en Krakau. Hij was een
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der eersten, die archivalia bestudeerde in verband

met de Ned. kunstgeschiedenis. Zijn woonhuis aan de

Prinsengracht is in een museum veranderd, waar men
hem als kundig
verzamelaar van
prenten en schil-

derijen waardee-

ren kan.
Voorn, wer-

ken: Bijdragen
in de Ned. Spec-

tator (sinds 1879),

de Ned. Kunst-
bode (sinds 1880),

het Archief der

Ned. Kunstge-
schiedenis (sinds

1881), Gazette des

Beaux Arts (sinds

1883)

,
Zeitschrift

für bildende Kunst
(sinds 1883), Oud
Holland (sinds

1884)

,
De Gids

A. Bredius. (ginds 1884), der

Kunstfreund (sinds 1885), Jahrbuch der preussischen

Kunstsammlungen (sinds 1889), Repertorium für

Kunstwissenschaft (sinds 1894), Bulletin van den

Oudheidk. Bond (sinds 1903) en Burlington Maga-

sine (sinds 1912). Verder : Catalogue des tableaux

du Rijksmuseum (1885 ;
1886 Ned. vertaling in nieuwe

drukken tot 1904) ;
Die Meisterwerke des Rijksmuseums

in Amsterdam (1886—1888 ;
Fransche vertaling van

E. Michel)
;

Die Meisterwerke der königl. Gemalde-

galcrie im Haag (1891 ;
met Ned. tekst 1891, met

Franschen 1891 en Engelschen 1893) ;
art. over de

schilderkunst in het work „Amsterdam in de XVIle
eeuw”(1897); Het Stedelijk Museum van Haarlem (1902);

Het Mauritshuis (1903) ;
Rembrandt (1906) ;

Joh.

Torrentius (1909); Künstler-Inventare, Urkunden zur

Geschichte der hólland. Kunst des XVI., XVII, und

XVIII. Jahrh. (7 dln. 1915—1922, met register)
;
Jan

Steen (1927). — L i t. : Feestbundel Bredius (1915).

Knipping.
2° W. E z n., een der oprichters en meer dan &

jaar bestuurslid en voorzitter van den Ned. Zwem-
bond. Had zitting in vele gemeentelijke commissies

en was op internationaal zwemgebied een zeer bekende

figuur. Was tevens voorzitter van de Amsterd. Zwem-
club 1870. Heeft veel voor de verbreiding van de zwem-

kunst en de zwemsport in Nederland gedaan.

Bredow, Adalbert von, Pruisisch gene-

raal der cavalerie. * 25 Mei 1814, f 3 Maart 1890.

B. is bekend door een ruiteraanval met zes eskadrons

in den slag bij Vionville Mars la Tour (16 Aug. 1870),

de „Totenritt”, die zeer veel bijdroeg tot het succes

van de Pruisen.

Bredsted, Hans Ghristian, Deenscb

kweeker, promoloog en schrijver. * 1829, f 1895.

Brcc, gem. in het N. van de gem. Limburg;

opp. 2 646 ha, ca. 4 000 inw.; zand- en kleiachtige

grond; landbouw, tabak- en aardewerkfabrieken;

bezienswaardige Gotische kerk; de Viggel kasteel;

oude vesting; bewogen geschiedenis.

Brcc, 1° Filips Jacob van, Belgisch

schilder; * 1786 te Antwerpen, f1871 te Brussel;

studeerde bij Girodet. Historieschilder in Klassicis-

tischen trant.

2° Jean Bernard van, Ned. componist,

dirigent en paedagoog. * 29 Jan. 1801, f 14 Febr. 1857.

Was sedert 1829 dirigent van Felix Meritis te Amster-

dam, stichtte in 1840 de maatschappij Caecilia en was

tevens directeur van Toonkunst te Amsterdam. Zijn

composities (o.a. een opera Sappho, op tekst van Jacob

van Lennep) waren destijds zeer geliefd. Reeser.

3° M a 1 1 h ij s Ignaas van, Belgisch

schilder; * 1773 te Antwerpen, f 1839 aldaar. Leerling

van Regemorter te Antwerpen en van F. A. Vincent

te Parijs, bewonderaar en navolger van de kunst van

Louis David. Wordt in 1804 leeraar aan de staats

-

teekenschool te Antwerpen. Zijn historiedoeken zijn

beter dan zijn portretten. Werken in de musea van

Antwerpen, Brussel, Utrecht en Amsterdam.

L i t. : Pol de Mont, De Schilderkunst in België

(1921, 20 vlg.). Knipping .

Brcedc, > Warfum.

Breede lintworm, > Botryocephalcn.

Breedene, gem. in de prov. West-Vlaanderen,

ten O. van Oostende; opp. 1 466 ha; ruim 6 500 inw.;

landbouw, aardewerk, vischnijverheid. Badplaats;

kanaal van Brugge naar Oostende. Kapel van O. L.

Vrouw ter Duinen, bedevaartplaats. Drie wijken:

B.-dorp, B. aan Zee, Sas-Slijkens. V. Asbroeck.

Breedcrtulp ,
groep van oud-Hollandscke tulpen,

laat bloeiend en van vaak bijzondere tint.

Brccdhout, > Halle.

Brccdneuzen, > Aap.

Breedstroodorsehmachinc , dorschmachinc,

waarin het stroo over de geheele lengte wordt vooruit

geschoven, zoodat het er ook weer recht uit komt en

gemakkelijk tot schoven gebonden kan worden. Ook
wel rechtstroodorschmachine genoemd.

Breedte, 1° breedte aan den hemelbol = afstand

in boogmaat tot de ecliptica.

2° Galactische, eveneens aan den hemelbol

= afstand in boogmaat tot den mclkwegcirkel.

3° Geographische. De geographische b.

van een punt is de afstand van die plaats ten Noorden

of ten Zuiden van den evenaar, gemeten in graden

(l/360e) van den meridiaan over die plaats. Dit komt

overeen met den hoek tusschen den verticaal van de

plaats en het vlak van den evenaar. Aangezien de

aarde niet bolvormig is, maar afgeplat aan de polen,

is dit iets anders dan de geocentrische b., de hoek

tusschen het vlak van den evenaar en de lijn, die de

plaats met het middelpunt der aarde verbindt. In het

algemeen bedoelt men met b. de geographische b.;

het verschil tusschen geographische en geocentrische b.

wordt het grootst op ca. 45° en bedraagt dan

ruim 11'. Ten gevolge van de afplatting der aarde

wordt de lengte

van één graad van
den meridiaan (één
breedtegraad)
naar de polen toe

grooter, aan den
evenaar bedraagt

zij 110,6 km, op
60° 111,6 km.

Jong.

Breedtecir-
kel of p a r a 1 1 e 1

noemt men de

doorsnijding van

het aardoppervlak

met een vlak

loodrecht op de

aardas. Het is dus een kleine cirkel op het oppervlak;

de grootste b. is de evenaar. De straal van den b.

PO
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neemt naar de pool af, hetgeen ten gevolge heeft,

dat 1 graad van een b. (1/360 deel van den omtrek,
een lengtegraad) eveneens afneemt. Aan den evenaar
is 1°: 111,3 km, op 30° breedte: 96,ö km en op 60°

breedte nog slechts 55,8 km. Jong.

Breedtevariatie. De breedte of (wat op het

zelfde neerkomt) de poolshoogte van een plaats is niet

constant. D.w.z. terwijl de aarde vrijwel denzelfden

stand in de ruimte behoudt, beweegt de as, waarom
de aarde draait. Die beweging is zeer klein; het punt,
waar de draaiingsas het aardoppervlak snijdt, ver-

plaatst zich over afstanden van hoogstens 20 m,
maar met de zeer nauwkeurige poolshoogtebepaling
met de zenithtelescoop is die verandering
goed waar te nemen. Om die breedtevariatie nauwkeu-
rig na te gaan, zijn sinds 1889 zes stations op 39° N.
(in Japan, Turkestan, Sardinië, Maryland, Ohio en
Califomië) waarnemingen verricht. In de poolbewe-
ging werden twee perioden gevonden, één van 14 maan-
den en één van een jaar. De eerste periode kan men
theoretisch verklaren, de andere zoekt men in verschui-
vingen van luchtmassa’s, veranderlijk sneeuwdek van
de vastelanden en andere verschijnselen, die jaarlijks

terugkeeren. > Kimura-effect.

Opgemerkt moet worden, dat de stand van de draai-
ingsas in de ruimte bij deze beweging onver-
anderd blijft; ze blijft naar eenzelfde punt van den
hemel gericht, afgezien dan van praecessie, mutatie
enz. Het is het aardlichaam, dat ten opzichte van de
draaiingsas schommelingen vertoont. Dit bedenke
men ook bij de figuur, waar de relatieve verandering
van de pool t.o.v. de aarde staat aangegeven.

P. Bruna.
Brcefok, zeil aan de voorzijde van den mast van

kleinere zeilschepen met één mast. Het is aan de
bovenzijde bevestigd aan een korte as.

Breehorn, een zandplaat ten N. van Wieringen,
in de Waddenzee.

Breen, Adam van, schilder, werkzaam le
helft der 17e eeuw te Den Haag; 1612 aldaar lid van
het gilde. In Rijks Museum van hem een gezicht op
den Vijverberg te Den Haag. Werkte ook in Noorwegen.
L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.
Breenbergh, Bartholomeus, schilder.

* 1600, f 1668 te Amsterdam. Ging jong naar Rome,
alwaar eenige jaren leerling van P. B r i 1 1 ;

stond
ook onder invloed van Elsheimer en Poelenburg.
Hij schilderde vnl. italianiseerende landschappen met
ruïnes van Romeinsche bouwwerken en stoffeerde

deze met bijbelsche of mythologische voorstellingen.
Zijn uiterst fijne teekeningen komen veelvuldig voor;
ook kent men etsen van zijn hand.
L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.

Schretlen.

Brcendonk, Belg. gem. in de prov. Antw., op
den weg van Mechelen naar Dendermonde, 14 km ten
W. van Mechelen. Opp. 801 ha; ca. 2 500 inw. Zand- en
leemgrond. Meerhof. Zusters van O. L. V. van Zeven
Weeën van Rhode. Tijdens den Wereldoorlog is er

veel verwoest.

Breeroo (ook Breder o), Gerbrand
Adriaenszoon, Amsterdamsch dichter en
tooneelschrijver van buitengewone begaafdheid.
* 16 Maart 1685, f 23 Aug. 1618 te Amsterdam. Hij

was de zoon van een welgesteld schoenmaker en werd
eerst voor schil-

der opgeleid bij

den Z. Nederlan-

der Badens. Door
hem kwam B. in

aanraking met
litteraire kringen,

waar hij Roemer
Visscher, P. C.

Hooft, Hugo de

Groot e.a. ont-

moette. Van zijn

schilderwerk is

niets meer over.

De laatste acht

jaren van zijn

leven besteedde

hij aan zijn litte-

raire werk, waar-
in zijn persoonlijk

leven een groote rol speelt. Zijn liederen
werden na zijn dood uitgegeven in het: Boertigh,
Amoureus en Aendachtigh Groot Lied-Boeck (1622);
deze werden op bekende oude melodieën gezongen.
Zijn tooneelstukken, waarin men meer
invloed van de Renaissance ziet dan in zijn gedichten,
brengen eerst romantische spelen, waarvoor hij de stof

putte uit de in Nederland veel gelezen Spaansche
romans: Rodderick ende Alphonsus (1611); Ariane
(1612); Stommen Ridder (1618). Lucelle (1616)
bewerkte hij naar een Fransch gegeven. In deze stukken
vlocht hij comische intermezzi van eigen vinding,
waarin men den Amsterdamschen volksaard van B.
terugvindt, die nog sterker spreekt in zijn kluchten en
blijspelen: Klucht van de Koe (1612); Klucht van
Symen zonder Soetigheyd; Klucht van den Molenaer
(1613) en de beide blijspelen: Moortje (1616) en Den
Spaanschen Brabander (1617). Ondanks de ontleening
uit vreemde talen is Breeroo ’s werk geheel Neder

-

landsche kunst geworden, waarin hij het volksleven
in het opkomend Amsterdam raak typeert. Vaak wordt
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hem platheid en ruwheid verweten, en zeker is veel

van Breeroo ’s werk geen lectuur voor onrijpe menschen

;

als zedenschildering is het onovertroffen. Nergens

is het obsceen.

Zijn poëzie is geschreven in eenvoudig en zeer

vloeiend Nederlandsch met een uitmuntende vers-

techniek. Zijn amoureuze liederen geven vaak zijn

eigen stemmingen weer bij zijn vele verliefdheden,

zijn „aendachtighe” liederen doen hem kennen als

een ernstig en vroom man. Sommige historici betwisten

B. het auteurschap van de „Twaalf Sonnetten van de

Schoonheyt”.
U i t g. : Zijn werken, waarvan de voorn, titels hier-

boven staan (er zijn nog enkele fragmenten van andere

stukken en enkele brieven) werden herhaaldelijk gezamen-

lijk uitgegeven ;
voor het eerst in 1638. Een volledige

uitgave werd bezorgd door Jan ten Brink, Moltzer, e.a.

(1890) ;
J. A. N. Knuttel (1919—*21) ;

afzonderlijk ver-

schenen : Spaanschen Brabander (1895, 1908, 1918)

;

Kluchten (met belangrijke inl. en aant. door dr. A. A. v.

Rijnbach, 1926) ;
Twaalf Sonnetten van de Schoonheyt

(met inl. van Marnix Gijscn, Antwerpen 1919). — L i t.

:

dr. Jan ten Brink, G. A. Bredero (1888) ;
J. H. W.

Unger, Bibliographie van Bredero’s werken (1884)

;

dr. J. Prinsen, G. A. Bredero (1919) ; H. E. Moltzer,

B.’s Liedboeck, in Studiën en schetsen. Piet Visser.

Breeuwen noemt men het dichten van de naden

tusschen de houten planken van den romp en de dekken

van de schepen met zgn. breeuwwerk (uitgeplozen

touw). Het geschiedt met een breeuwijzer (stompe

korte beitel) en een houten hamer. Wordt ook wel

kalfaten genoemd.
Breewijd, zeegat ten W. van Den Helder, tus-

schen de Noorderhaaks en de Zuiderhaaks.

Breezand, 1° dorpje en Kath. parochie in

de N. Holl. gem. Anna Paulowna.
2° Voormalige zandplaat tusschen Friesland

en Wieringen, tot kunstmatig eiland opgeworpen,

waarover de groote afsluitdijk gaat.

Brcfeld, Oscar, Duitsch plantkundige,

* 19 Aug. 1839 te Telgte, f 12 Jan. 1925 te Schlachten-

zee. Hij bestudeerde gedurende een 30-tal jaren de

ontwikkelingsgeschiedenis van schimmels, waarbij

hij voor het eerst gebruik maakte van gelatinebodems.

Tegen de Bary ontkende hij de geslachtelijkheid van

de hoogere zwammen.
Voornaamste werk: Untersuchung aus dem

Gesamtgebiet der Mykologie (12 dln. 1872—’90).

Bonman.
Breyalnitza (ook Bregalnica), linker-

zijrivier van de Wardav, ontstaat op het Malesj-

gebergte. Aan de rivier, die onbevaarbaar is, ligt de

stad Sjtip (Istip).

Bregeiizcr Woud, bergland in Noordelijk

Vorarlberg, behoort tot de Allgauer Alpen (Oost-

Alpen), wordt in Noord-Westelijke richting door-

stroomd door Bregenzer Ach. Op de flyschheuvels en

nagelfluhbergen van het zachtgolvende Vordere Wald,

volgt het Hintere Wald, trapvormig opgebouwd uit

Krijt- en Juragesteenten. Van de scherpe toppen dienen

genoemd: Hoher Freschen (2 001 m), Mittagspitze

(2 092 m), Hoher Ifen (2 232 m). Lips.

Breyno, 1° A n d r e a, Ital. beeldhouwer en

bouwmeester, * 1418 te Ostena (aan het meer van

Lugano), f 1503 te Rome. Vooral grafmonumenten

en tabernakels, waarvan de bouwgeledingen nooit

worden overwoekerd door de beeldhouwkunst.

L i t. : Egger, Beitrage zu Andrea Bregno Forschung

in Fostschrift Schlosser (1927).

2° Giovanni Battista en Lorenzo,

bijgenaamd B r i g n o n i, Ital. beeldhouwers en

bouwmeesters, gebroeders, uit N. Italië, in het begin

der 16e eeuw. Volgen vrij den Klassieken, vrij geest-

loozen aard van Tullio Lombardo. Werken in ver-

schillende kerken van Venetië en in den dom van

Treviso.

L i t. : Planiscig, Venezianische Bildhauer der Renais-

sance (1921) ;
Coletti Treviso, uit de serie Italia artistica

(1927). Knipping .

Brcguct, 1° Abraham Louis, beroemd

horlogemaker en werktuigkundige. * 10 Jan. 1747 te

Neuchatel, f 17 Sept. 1823 te Parijs. Hij was uurwerk-

maker der marine te Parijs, lid van de Academie en

het lengtebureau aldaar. Naar hem is genoemd de

„spiraal Bréguet”, die vrijwel ongevoelig is voor

temperatuur-uitzetting. Hij maakte ook metalen

thermometers.
2° Louis Franyois Clément, klein-

zoon van Abraham Louis en eveneens uurwerkmaker.
* 22 Dec. 1804 te Parijs, f 27 Oct. 1883 aldaar. Was
ook lid van het lengtebureau. Breidde zijn werk uit

tot de telegrafie. Hij construeerde de wijzertelegraaf

(langen tijd in Frankrijk gebruikt), getande blik-

semafleiders en onderzocht de snelheid van geluid

en licht. J . v. Santen .

Brehm, 1° Alfred Edmund, Duitsch

zoöloog en natuuronderzoeker; * 2 Febr. 1829 te Ren-

thendorf
, f 11 Nov. 1884 aldaar. Ondernam op 18-jari-

gen leeftijd met
baron John Wil-

helm von Müller

een reis door A-
frika, waarop hij

veel te kampen
had met finan-

cieele moeilijk-

heden, en keerde

in 1852 weer

naar Europa te-

rug. Van 1853

—

’56 bezocht hij

deuniversiteiten

van Jena en

Weenen, door-

reisde vervol-

gens Spanje en

andere landen

van Europa, en

ging in 1862 wederom naar Afrika. Na zijn terugkeer in

1863 werd hij directeur van den dierentuin te Hamburg
en na 1869 belast met de leiding over het aquarium te

Berlijn. In 1876 ondernam hij met dr. Otto Finsch een

onderzoekingstocht naar West-Siberië en bereisde in

1878 en 1879 met kroonprins Rudolf van Oostenrijk

Hongarije en Spanje; van 1883
—

’84 hield hij een

voordrachtenreeks in Noord-Amerika.
Werken: Reiseskizzen aus N.O. Afrika (Jena

1853) ;
Das leben der Vögel (Glogau 21867—’68)

;

Gefangcne Vögel (2 dln. 1870—75) ;
Brehms Illustriertes

Tierleben (13 cun- Leipzig en Weenen 41913—’20,

opnieuw bewerkt door O. z. Strassen).

2° C h r i s t i a n Ludwig, vader van Alfred

Edmund, ornitholoog; * 24 Jan. 1787 te Schönau

bij Gotha, f 23 Juni 1864 te Renthendorf. Studeerde

theologie te Jena en was vanaf 1813 dominee te Ren-

thendorf. Zeer bekend wTas zijn vogelverzameling, die

in 1897 werd aangekocht door Rothschild.

Werken: Beitr. z. Vogelkunde (3 dln. Neustadt

1821—’22) ;
Lehrbuch der Naturgeschichte aller Vögel
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Deutschlands (2 dln. Jena 1823—’24) ;
Handb. f. Lieb-

haber der Stuben-, Haus und andrer der Zahmung werten
Vögel (Ilmenau 1832) ; Monographie der Papageien
(14 dln. Jena 1842—'55). Willems .

Brehmer, Hcrmann, geneeskundige;
* 14 Aug. 1826 te Kurtsch in Silezië, f 22 Dec. 1889
te Görbersdorf. Studeerde oorspronkelijk in de natuur-
wetenschappen te Breslau en Berlijn en wijdde zich

vervolgens aan de medicijnen. Hij stichtte in 1859
te Görbersdorf (Silezië) een inrichting voor herstel

van tuberculoselijders. In dit eerste sanatorium werd
de stelselmatige hygiënisch-diaetetische behandeling
der longtuberculose, zooals ze thans nog in gewijzigden

vorm bestaat, toegepast. Henneman.

Brehon
( < Oud-Iersch brethem, mod.

Iersch breitheamh = rechter), titel van den
Ierschen rechter, wiens taak het was de oud-Iersche

wetten te interpreteeren en toe te passen. Het ambt
was erfelijk, maar een lange scholing in de nauwkeurig
georganiseerde juridische instituten was noodig,

voordat het ambt kon uitgeoefend worden, en zelfs

dan nog werd het streng gecontroleerd. O Briain.

Brehon-wctten (Iersch: Fenechas: de wet
van de mannen der vrije stammen) heet de verzame-
ling wetten, die in Ierland golden van een niet nader
te omschrijven tijd af tot aan het einde der 17e eeuw,
toen zij werden vervangen door de Engelsche wetten.

De Brehon-wetten bestaan uit verschillende traktaten,

het werk van vele onbekende wetgevers over meerdere
eeuwen verdeeld, die het volksleven in ieder onderdeel
regelden. Zij zijn pas te boek gesteld na de kerstening

in de 4e en 5e eeuw, en werden gewijzigd en in over-

eenstemming met de Christelijke opvattingen gebracht

door den H. Patricius en zijne opvolgers. Zij hebben
hooge waarde, omdat wij er niet alleen de wetgeving
der oude Ieren uit leeren kennen, maar ook de geschie-

denis van hun geheele sociale organisatie. Geschreven
in uiterst moeilijk en technisch oud-Iersch, zijn vele

van deze traktaten nog altijd onuitgegeven, en de
grootste geleerden van dezen tijd werken tegenwoordig
aan de uitgave en de verklaring.

Uitg.: The Ancient Laws of Ircland, met tekst
en Eng. vert. uitg. door O’Donovan, Hancock, O’Mahony,
O’Curry, Richey, Hennesey en Atkinson (6 dln. 1865

—

1901) ;
The Oldest Fragments of the Senchas Mor, in

facsimile, uitg. door R. I. Best en R.Thumeysen (1931).— Lit.

:

D’Arbois de Jubinvillc, Etudes sur le droit
celtique (2 dln. 1893) ;

Lawrence Ginnell, The Brehon
Laws (1894) ;

Douglas Hyde, in The Cath. Encycl.
(II 1910, 753-756)

;
R. Thurneysen, in Zeitschr. für

celtische Philologie (XIV 1923, XV 1925, XVI 1927,
XVIII 1930). O Briain.
Brcidenbach, Bernardus van, deken

van Mainz, die in 1483 met eenige gezellen een beevaart
ondernam over Venetië, Corfu, Cyprus, Joppe naar het
H. Land. Onder zijn naam verscheen dan in 1486
reeds het eerste verhaal dier reis in het Latijn en het
Duitsch, al zou volgens sommigen de Dominicaan
Martinus Röth, Heidelbergsch rector, er de schrijver

van zijn. Het is een der beste reisverhalen en van
bijzonder belang voor de kennis der aardrijkskunde.
De meesterlijk uitgevoerde druk, te Mainz, werd
bezorgd en kunstvol geïllustreerd door den Utrechte-
naar Erhard Rewich. In 1498 verscheen er te Delft
bij H. Eckert een Nederlandsche vertaling van:
Die heylighe Bevaerden tot dat heilighe Grafft in

Jherusalem. Ook in andere talen werd het vertaald.
Lit.: Röhricht und Meisner, Deutsche Pilgerreisen

nach dem hl. Lande (1880). V.Mierlo.

Breidenstein, Heinrich Carl, Duitsch
musicoloog en componist; * 28 Febr. 1796, f 13 Juli
1876; doceerde muziekgeschiedenis te Bonn. Zijn

materiaal voor een orgelleer werd door Hugo Riemann
verwerkt. In 1826 verscheen zijn klavieruittreksel van
Handel’s Israël in Egypte. Zijn Singschule was zeer

populair, evenals sommige zijner composities (bijv.

eenige koralen).

Lit.: C. Steven, H.C.B. (Keulen 1924). Reeser.

Breidi-fjord, golf aan de W. kust van Ijsland,
in het Tertiair door verzakking ontstaan. Ze is 120 km
lang en aan den mond 74 km breed. Het buitendeel is

60—80 m diep, maar het Z. heeft een veel diepere geul:
een oud erosiekanaal, dat zich naar buiten voortzet
in een onderzeesch fjord. fr . Sianislaus.

Breien, handwerk, waarbij met behulp van brei-

naalden een draad zoodanig vervlochten wordt, dat
mazige, sterk rekbare weefsels ontstaan. Geschiedt
tegenwoordig meestal machinaal (hand- en automa-
tische breimachines). > Tricot.

Het b. behoort tot de eenvoudigste technieken
van de vrouwelijke handwerken en is als zoodanig
een onderdeel van het examen voor de akte nuttige
handwerken. Voor de vervaardiging van breiwerk zijn

minstens twee breinaalden noodig en de eenvoudigste
steek is wel de rechte, waardoor een plat, rekbaar
weefsel tot stand komt. Door afwisselend rechts en
averechts te breien, maar zóó, dat de gelijksoortige

steken boven elkaar vallen, wordt het elastisch karak-
ter van breiwerk sterk vergroot. Breekt in breiwerk
een draad, dan verliezen de daarboven en daaronder
gelegen steken hun verband en ontstaat een zgn.

ladder. Hoewel de afwisseling in de techniek slechts

bestaat uit rechte en averechte steken, meerderen en
minderen, is hiermede toch zeer veel te bereiken.

Het fijne zgn. kantbreiwerk levert hiervoor het bewijs.

Dit wordt gebreid op een rond gebogen naald. Men
breit met de naar elkaar toegekeerde einden. Strikt

genomen is dit eveneens als b. met twee naalden te

beschouwen. Behalve door variatie in de steken, is ook
veel te bereiken door variatie in de kleuren. Het
handbreiwerk was in Italië reeds in de 13e
eeuw bekend. Op het eind van de 16e eeuw werd door
William Lee te Cambridgo een machine uitgevonden,
welke het mogelijk maakte machinaal brei-
werk te vervaardigen. Geleidelijk werd deze uit-

vinding door andere uitvinders verbeterd, en de brei-

machine van heden is zóó geperfectionneerd, dat niet

alleen meerderen en minderen machinaal geregeld
wordt, maar ook de kleuren, naar een aangegeven
patroon, automatisch ingeschakeld worden volgens
het, ook bij het weven toegepaste, Jacquard-principe.

J. Rutten.

Brcisach, stad in het Badensch district Freiburg
in vruchtbare omgeving rechts van den Rijn, grens-
station aan de lijn Freiburg—Colmar; ca. 3 300 inw.,
bijna allen Kath. Oorspronkelijk lag de stad aan den
linker-Rijnoever, in de 10e eeuw op een eiland in de
rivier en sedert de 14e eeuw aan den rechteroever.
Bekend is de Stephanus-munster, een kruisvormige
basiliek. Lips.

Breischei of breischeede, naam, waarmee in
sommige streken het breihout werd aangeduid, d.i.

het kokertje, dat bij het breien werd gebruikt om er
de naalden in te steunen. Van dit voorwerp der vroegere
huisindustrie, meermalen eigenaardig versierd, berust
een belangrijke verzameling bij dr. Wiegersma te
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Deume, die er een rijk geïllustreerd boekje over uitgaf

bij „De Gemeenschap” te Utrecht.

Breisgau, oud landschap in Z.W. Baden tus-

schen Boven-Rijn en Zwarte Woud; omvat in hoofd-

zaak de omgeving van Freiburg. De bevolking is

overwegend Katholiek.

Breiteisen noemt men in de ijzerbereiding de

in walswerken verkregen vlakke staven van 150 tot

300 mm breedte bij 8 tot 175 mm dikte; zij worden ook

platinen genoemd.

Breitenbach (Breydenbach), > Bemardus van

Breitenbach.

Brcithaupt, R u d o 1 f Maria, bekend

Duitsch klavier-paedagoog en schrijver over klavier-

spel en klaviertechniek. * 11 Aug. 1873 te Brunswijk,

studeerde aan verschillende universiteiten, o.a. te

Jena en Leipzig, eerst rechten, later philosophie,

psychologie, muziekwetenschap. Was ook leerling

van het Conservatorium te Leipzig (1897). Woont
sedert 1901 te Berlijn.

Zijn eerste werk, „Die natürliche Klaviertechnik”

(le uitg. 1904) baarde in vakkringen groot opzien

door de vérgaande reformatorische denkbeelden,

daarin ontwikkeld. Het aandeel der vingers bij het

klavierspel wilde hij tot een minimum beperkt zien,

daarentegen moest meer dan ooit gebruik gemaakt

worden van de natuurlijke krachten, die den aanslag

beïnvloed en,als het armgewicht enz. (Gewichtsspiel).

Ging in den eersten tijd na het verschijnen van het in

prachtig Duitsch geschreven werk een bijna fascinee-

rende invloed uit op tal van klavier-paedagogen,

later, ook toen B. voortging met publicaties op dit

gebied, luwde die invloed meer en meer. Het zeer

subjectieve karakter van zijn zienswijze heeft de weten-

schappelijke waarde van zijn werken schade gedaan.

Van zijn geschriften kunnen nog genoemd worden:

„Die Grundlagen der Klaviertechniek” (1907) en

„Musikalische Zeit- und Streitfragen” (1906).

W. Andriessen.

Brcitinger, Johann Jakob, Zwitsersch

schrijver en geleerde; * 1 Maart 1701 te Zürich, f 13

Dec. 1776 aldaar. Met Bodmer, maar grondiger en met

meer overleg, bestreed hij de litteraire dictatuur van

Gottsched. Tegenover diens Fransche modellen stelden

zij Milton en Shakespeare, den Engelschen Sophocles.

Daar hun strijd ging tegen pedanterie en zij den tijd-

geest op hun zijde hadden, behaalden ze de overwin-

ning. Voor het overige toont Breitinger, in Kritische

Dichtkunst (2 dln. 1740), waar hij, evenals Gottsched,

het dogma verkondigt, dat poëzie nabootsing moet zijn

en in dienst moet staan van het nuttige, hoe zeer hij

nog in de pseudo-Klassiek vast zat.

Hoofdwerken: Diskurse der Mahler (1721 vlg.,

met Bodmer e.a.)
;
Abhandlung von Natur, Absichten,

Gebrauche der Gleichnisse (1740). — L i t. : J. B&chtold,

Gesch. der dtsch. Lit. in der Schweiz (1892). Pintelon.

Brcitkopf und Hartcl, zeer belangrijke uit-

geversfirma op muziekgebied, in 1719 te Leipzig

door Bernhard Christoph Breitkopf
als boekdrukkerij gesticht, nadat verschillende gene-

raties, tot in de 16e eeuw terug, reeds in dit vak hadden

gewerkt. Bij Breitkopf und Hartel zijn niet alleen de

voornaamste publicaties op muziekwetenschappelijk

gebied verschenen (o.a. Spitta’s „Bach” en Chrysan-

der’s „Handel”), maar ook de zgn. Gesamtausgaben

van Mozart, Beethoven, Palestrina, Bach, Handel,

Schütz, Orlando di Lasso, Mendelssohn, Schubert,

Schumann, Haydn, Wagner, Liszt, Berlioz, Brahms.

Sedert 1924 geeft de firma het jaarboek Der Bax uit,

waarin men o.a. de literatuur over de historische

ontwikkeling van deze uitgeverij aantreft. Reeser .

Breitner, George Hendrik, Nned.

schilder. * 12 Sept. 1857 te Rotterdam, f 5 Juni 1923

te Amsterdam. B. was leerling van Neurdenburg en

Charles Rochus-

sen, onderwierp

zijn werk aan

het oordeel van
W. Maris en be-

zocht in 1876 de

Haagsche acade-

mie (Gugel, Le-

comblé, Koel-

man). In 1877

haalt hij M.O.
Teekenen. Van
1881— ’82 werkt
hij met Mesdag
e.a. aan het Pa-

noramavan Sche-

veningen. In 1884
verblijft hij te

Parijs en werkt

op Cormon’s ate-

lier. Dan vertrekt hij in 1886 naar Amsterdam,
volgt er de lessen aan de academie en werkt onder

Allebé. In 1889 woont hij daar op het Prinseneiland,

in de buurt van het water en de dokken. Na 1918 neemt
zijn schildersactiviteit snel af.

Stonden de vroegere schilders der Haagsche school

ver af van de wijsgeerig-litteraire tijdstroom ingen,

bij Breitner was dat anders: hij kan gelden als de schil-

der van de Beweging van ’80. In de ontwikkeling van

B.’s kunst zijn vrij gemakkelijk drie perioden te

onderscheiden:
1° De Haagsche periode, tot 1886. Het

is de tijd, waarin de zware toon en de breede veeg

overheerschen (invloed van Willem Maris). De tegen-

stellingen tusschen licht en donker geeft hij aan enkel

met stijgende en dalende kleurgamma. Donkere voor-

grondpartijen bonken op tegen een klaren lichten

achtergrond (ruiterstukken voor duin en strand).

Met Rochussen deelt hij de liefde voor het paard. In

kleur is hij verwant aan Verster.

2° De eerste Amsterdamsche pe-
riode, tot ca. 1893. Reeds in Den Haag maakte
hij stadsgezichten, doch in Amsterdam wordt dat zijn

lievelingsthema. Zijn tinten worden fijner, maar de

kleurcontrasten (als tusschen citroengeel en fel rood)

blijven, worden misschien nog feller. Nieuw zijn de

schakeeringen tusschen grijs en bruin. Scherper wordt

de vorm uitgedrukt (invloed van Allebé). In heel zijn

uitbundig realisme is de invloed van Manet merkbaar.

Behalve stadsgezicht (ook glimmende avondstraten)

met wagens en sleeperspaarden, levert B. portret en

naakt.
3° De tweede Amsterdamsche pe-

riode, tot ca. 1918. Er komt bezonkenheid

in zijn werk. De verflaag wordt dunner
;
graag gebruikt

hij Veronesegroen en de nuancen van violet; de compo-

sitie wordt rustiger en meer overzichtelijk. Was in de

eerste Amsterdamsche periode het stadsgezicht ofwel

streng frontaal genomen met vlakken achtergrond van

gevels, ofwel van bezijden gezien met een doezelige

verte, niet zelden afgesloten door een bijna horizontaal

geplaatste brug, nu verwijdt zich zijn uitzicht en

G. H. Breitner.

VL 7
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suggereert hij de verte over blanke waterpartijen.

De menschenfiguur boeit hem: de bonkige arbeider en

de straatmeid met wapperende rokken. De zware

kleurtonen nemen al. Het rustigst gecomponeerd

zijn de gezichten op de dokken. Van den invloed van

oorlogsprenten uit Engelsche geïllustreerde bladen,

zooals die wel eens wordt aangegeven, is weinig of

niets te merken.

Hij werkte, vooral in zijn eerste periode, veel in

waterverf. Etsen van hem zijn bekend.

Voorn, werken: Eerste periode:. Rui-

ters in de sneeuw (1880) ;
Zelfportret (1882, eigend.

Veth)
;
Dame met kat (1883) ;

Witte Paard van Mont-

martre (1884) ;
Kavalerie (1884, Museum van Moderne

Kunst te Den Haag). Tweede periode: Mevr.

Frenkel Bouwmeester als Francillon (1887) ;
In regen

en wind (1887) ;
Huzaren op de heide (1890) ;

De Dam
(1891, Stedel. Museum te Amsterdam)

;
Trampaarden

(1893) ;
De witte Kimono (1893—’94, Amsterdam,

Rijks Museum). Derde periode: Regendag op

Reguliersgracht (1895); Paleisstraat (1897, Amsterdam,

Stedel. Museum)
;
Amsterdamsche waspitten (Kleijkamp,

Den Haag) ;
Schafttijd (1900) ;

Doorbraak Raadhuis-

straat (1897, Amsterdam, Stedel. Museum) ;
Schepen in

het Dok bij avond (Rijks Museum, Amsterdam) ;
Grond-

kruiers (1907). — L i t. : Pit, Steenhoff, Veth en Vogel-

sang, G. H. Breitner, Indrukken en Biographische

aanteekeningen (1902) ;
Brom, Holl. schilders en schrij-

vers in de vorige eeuw (1927, 101 vlg.) ; G. Knuttel Wzn.,

G. H. B., in Zevende Winterboek Wereldbibliotheek

1928—’29, 69 vlg.). Knipping.

Brekebeen, > Holpijp.

Brckclenkam, Quirijn van, schilder te

Leiden, leerling van Gerard Dou; een zeer persoonlijk

kunstenaar, legde zich vooral toe op interieurs met

voorstellingen uit het dagelijksche leven. Zijn eerlijke,

eenvoudige kunst is menschelijk en waar, typisch

burgerlijk. Hij bezit een warm koloriet en is zeer knap

in het uitwerken van belichtingseffecten. Zijn schil-

derijen zijn in grooten getale bewaard gebleven;

ondanks zijn vruchtbaar penseel, leefde de kunstenaar

in behoeftige omstandigheden. * 1620, f 1668. Hij

was Katholiek en had een groot gezin te onderhouden.

L i t. : Havard, 1’Art et les artistes hólland. (IV)

;

Bredius, Meisterwerke des Reichsmuseums (blz. 132).

Schretlen.

Breken (herald.) is het veranderen van het stam-

wapen door wijziging der kleuren of door weglating

of wel toevoeging van een figuur. > Heraldiek.

Brekende kracht. Hieronder verstaat men de

dioptrie-waarde van een optisch stelsel, gedeeld door

den brekingsindex. Gullstrand voerde dit begrip in,

om de brekende werking van verschillende media

(vooral bij het oog) algebraïsch te kunnen samen-

voegen.

Breking . I. In de Ccrm. philologie wordt breking

of Brechung (een door J. Grimm gesmede term)

in twee verschillende beteekenissen gebruikt. 1° Waar
voor een volgende a, o-klank de i in het Germaansch

tot e, en de u tot o verandert, heet de eerste vocaal

gebrochen: Angelsaksisch (Ags.), Oudhoog-

duitsch (Ohd.), Ned.: nest (uit oorspronkelijk nista-,

met i, zooals Lat. nidus bewijst); Ags., oud-Saksisch

(Os.), Ohd.: wer (= man), Ned.: weer in weerwolf

(d.i. man-wolf) uit wira- (Lat. vir); Ohd.: joh, Duitsch:

Joch, uit juka- (Lat. jugum); Duitsch en Ned.:

wolf tegenover Ags. wulf. Ook wordt breking genaamd

de verwante Got. ontwikkeling van i tot ai (korte

è-klank) en van u tot au (korte ó-klank) voor r en h.

Zoo taihun, tien, uit * tihun, waurpum, wierpen, uit

*wurpum.
2° Een eigenlijke breking, d.i. het vervangen van

één enkelen klank door twee, vertoonen het Ags.

en het oud-Noorsch. Men vergelijke Ags. eald, feohtan,

hiorde (oud, vechten, herder) met Ohd. alt, fehtan,

hirti. In de plaats van de oorspronkelijke klinkers

a, e, i zijn gekomen de „brekingen” ea, eo, io.

In het oud-Noorsch, heeft men breking van e tot

ia, iö in voorbeelden als hialpa, helpen, hiörtr, hert.

Phonetisch is de klankwijziging het best te begrijpen

in gevallen als feohtan, waar e (voorklinker) staat

voor de velaar h (Holl. ch). De tong verlaat den stand

van de e (voorste gedeelte van den mond) en trekt zich

achteruit, zoodat ze op een bepaald moment den stand

van de o inneemt, juist voordat de ch-klank hoorbaar

wordt. Bij eenigszins trage uitspraak hoort men dan

ook den overgangsklank o en het resultaat is de

breking van e tot eo. Mansion.

II. Breking in de natuurkunde.

A) Breking van het geluid. In zoover het golftype

hierbij niet van invloed is en de orde van grootte

der golven niet in aanmerking komt, gelden voor de

breking van het geluid dezelfde theorieën en wetten

als voor de breking der lichtstralen. De brekings-

richting wordt door de wet van Snellius gegeven en

op grond van de theorie van Huygens verklaard.

Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat in plaats

van „optisch” dichtere middenstof hier moet genomen

worden: „acoustisch” dichtere middenstof, nl. dezulke,

waarin de voortplantingssnelheid van het geluid

geringer is. In koolzuur bijv. is zij kleiner dan in de

lucht. Daarom werkt een met koolzuur gevulde col-

lodium-ballon op geluidstralen zooals een verzamel-

lens werkt op lichtstralen. Plaatst men een horloge

in de as van zulk een koolzuurlens, dan kan het getik

aan de andere zijde op bepaalden afstand versterkt

worden waargenomen. Daar de meeste stoffen, die

optisch dichter zijn dan de lucht, in acoustischen

zin minder dicht zijn, zullen convergentie en divergen-

tie in de meeste gevallen omgekeerd als bij het licht

optreden. Hieruit worden ook de stiltegordels ver-

klaard. > Ruimte-acoustiek. A. Mulder.

B) Breking van het licht. Valt een lichtstraal uit

lucht in een of ander doorzichtig medium, dan treedt

op de grenslaag een richtingsverandering van den

straal op, wanneer deze niet volgens de normaal in-

valt. Deze verandering van richting is des te grooter,

naarmate de oorspronkelijke straal meer van de nor-

maal afwijkt. De gebroken straal maakt een kleineren

hoek met de normaal dan de invallende, terwijl beide

met de normaal in een plat vlak liggen. Tusschen den

invalshoek i en brekingshoek r (zie fig. 1) bestaat

een eenvoudig verband, uitgedrukt in de brekings-
wet van Snellius: sin i/sin r = n, waarbij

n de brekingsindex is bij den overgang

lucht—medium, n = 4/3 voor water, 3/2 voor glas.

Deze betrekking is op eenvoudige wijze af te leiden

met behulp van het principe van Huy-
gens, aannemende, dat de voortplantingssnelheid

van het licht in beide media niet gelijk is, maar zich

verhoudt als n : 1. Komt de lichtstraal van een optisch

dichtere in een optisch minder dichte stof, waarbij de

optisch dichtere stof die is, waarin het licht zich met
kleinere snelheid voortplant, bijv. van water in lucht,

dan wordt de straal van de normaal af gebroken. De
maximale brekingshoek bedraagt bij scherenden uit-

val 90°. De invalshoek y is dan zoo groot, dat sin y
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= 1/n, wegens sin 90° /sin y = n. Wordt y grooter

dan de zoo gedefinieerde hoek, dan kan de straal niet

uittreden en treedt totale reflectie op
(zie fig. 2). y heet de grenshoek van totale reflectie,

en bedraagt voor water 49°, voor glas 42°. Bij plan-

parallelle platen treedt wegens de gelijkheid der beide

hoeken r geen richtingsverandering van den straal op

;

hij wordt slechts over een afstand d verschoven (zie

fig. 3).

In een gelaagd medium (zie fig. 4), waarin de opti-

Fig. 4.

sche dichtheid afneemt van onder naar boven, treedt

herhaalde breking op. Geleidelijke dichtheidsverande-

ring geeft aanleiding tot een gebogen straal. Dit

geval kan zich voordoen bij windstilte in de atmosfeer

(zie fig. 5), zoodat een voorwerp, zich bevindend bij A,

door een waarnemer in B gezien wordt in de richting

BC, ofschoon het door de kromming van het aard-

oppervlak niet direct kan waargenomen worden
(luchtspiegeling of fata morgana).

Slechts bij i s o t r o p e stoffen (niet-kristallijne

en regulair gekristalliseerde) is de breking op deze

eenvoudige wijze te beschrijven. Niet-regulaire kris-

tallen zijn anisotroop en vertoonen > dubbele

breking. > Kristaloptiek. Dekkers.

C) Breking van Röntgenstralen, Volgens Lorentz

en Drude was te verwachten, dat voor stralen, met
hooge frequentie, tegenover de eigen trillingsfrequen-

tie der electronen, de brekingsindex kleiner zou

worden dan één. Dit is waar bevonden voor Röntgen-

stralen, alhoewel de meting van hun index zeer moei-

lijk was, doordat hij maar enkele ÏO6 van één verschilt.

De brekingsindex is afgeleid uit de afwijkingen van de

Wet van > Bragg en werd direct gemeten door dis-

persie dóór een glasprisma bij tangentieele invals-

richting (Larson, Siegbahn, Waller); ook totale reflec-

tie is waargenomen door Compton en Thibaud.
J. De Smedt.

Breking des broods, > Broodbreking.

Brekingsindex, > Breking (van het licht).

Brekingswet van Snellius, > Breking (van

het licht).

Brem, Sarothamnus scoparius of

Sarothamnus vulgaris, is ook bekend als bezem-
kruid en bezembrem. Het is de gewone,

wilde struikbrem onzer heidevelden, die tot de familie

der peulgewassen (Leguminosae) behoort, en tot de

onderfamilie der vlinderbloemigen (Papilionoideae).

De twijgen worden gebruikt in manden- en matten

-

vlechterijen, alsmede voor bezembinderijen, terwijl

ook de vezels benut worden. Bonman.
Volgens sommigen zou de genst of brem „judenrute”

heeten, misschien omdat zij den Joden tot geeselroede

diende.
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Bremberg (ten N. van Regensburg), een der

steden, welke door Karei den Grooten aangewezen
werden als grensmarktplaats (-> Bardowik).

Breinen, 1° vroegere vrijstaat (vrije hanzestad)

van het Duitsche Rijk, omvattend het gebied van de

stad Bremen en omgeving aan beide zijden van den

Wezer (opp. 246 km2
, 310 690 inw.) en aan den rechter-

oever van den beneden-Wezer de beide exclaves Vege-

sack en Bremerhaven (opp. 10 km2
,
28 260 inw.).

De bevolking is grootendeels Prot. (87%); slechts

6% is Kath.
Bestaansmiddelen. Van den productie-

ven bodem wordt 72% ingenomen door gras-

land, waarop de veeteelt (rundvee) gebaseerd is;

28% van den bodem dient voor landbouw, die in het

vruchtbare polderland als tuinbouw beoefend wordt.

Als gevolg van de concentratie der bevolking in de

steden zijn overzeesche handel, scheepvaart en

industrie, die in nauwe betrekking staat met den

handel (scheepsbouw, voedingsmiddelen-industrie,

koffiebranderijen, rijstpellerijen, petroleum-raffinade-

rijen, zeep-, tabak- en sigarenindustrie) van over-

wegende beteekenis. Ook de zeevisscherij is van belang.

Bestuur. In Mei 1920 kreeg B. een nieuwe

constitutie. Het hoogste staatsgezag werd uitgeoefend

door de Bürgerschaft, bestaande uit 120

leden, op democratische basis door alle staatsburgers

gekozen. De Bürgerschaft kiest als uitvoerend lichaam

den Senaat, bestaande uit 12 leden. Laatstgenoemd

lichaam kiest uit haar midden 2 burgemeesters. Lips.
2° Hoofdstad van den vroegeren vrijstaat B.;

in 1930: 306 492 inw., waarvan 85,5% Prot., 6,6%
Kath. ;

opp. 88 km2
. Ligt 74 km van de Noordzee, aan

beide oevers van den Wezer, die hier 130 m breed is.

De oude kern, zetel van het handelsverkeer, ligt

aan den rechteroever en wordt ingesloten door de

stadswallen, waaromheen een gordel van uitgestrekte

voorsteden met hun typische eengezinswoningen.

Middeleeuwsche kerken alsook mooie gebouwen uit

den vroegeren Hansatijd, herinneren aan den vroe-

geren bloei. Ook de bouwwerken uit later tijd zijn

merkwaardig aangepast aan het historisch karakter

van het stadsbeeld. In economisch opzicht komt den

handel een eerste plaats toe. Nadat in de 17e eeuw de

vaargeul verzand was en B. door Hamburg werd over-

vleugeld, nam later de beteekenis der stad als haven

weer toe door correctie van het rivierbed en special i-

seering van den handel. B. is nu bereikbaar voor

schepen tot 7 m diepgang, Bremerhaven voor de groot-

ste zeekasteelen. De stad is zetel van de > Nord
Deutsche Lloyd en talrijke andere scheepvaart-maat-

schappijen.

Tot den wereldoorlog was B. de belangrijkste

landverhuizershaven. Rijst, tabak (hoofdzetel van
buitenlandsche tabaksoorten), wol, ruwe katoen wor-

den nog in hoofdzaak in B. ingevoerd.

Doordat het achterland betrekkelijk klein is, door

de geringe lengte van den Wezer en de ver naar het

Noorden vooruitspringende middelgebergten, werd aan

de uitbreiding van den handel zekere grenzen gesteld.

Wanneer de plannen tot aanleg van het Wezer-Main-
Donaukanaal samen met het Mittellandkanaal werke-

lijkheid zijn geworden, zal hierdoor een gunstige

verandering worden gebracht in de verhouding van B.

tot zijn achterland. Lips.

Kunst. Van de kathedraal zijn de beide crypten

en enkele stukken uit het middenschip van de 11e

eeuw, het Gotische gewelf, de vroeger rijkversierde

gevel uit de 13e eeuw bewaard. Resten der beelden in

het museum. Het Noordelijk zijschip werd in het begin
der 16e eeuw verbreed en verhoogd en van een net-

gewelf voorzien. Restauraties in 1888 en 1899. De
bronzen doopvont uit de 12e eeuw. Een soort hallen-

kerk is de driebeukige Marienkirche: van den eersten

bouw is enkel een stuk van den Zuidertoren over.

Verder de St. Martini (13e eeuw) en de St. Ansgarkirche
(begin 14e eeuw). Het Rolandsmonument voor het

stadhuis (1404) is het oudste Rolandsbeeld in Duitsch-

land. Het rechthoekig raadhuis (1404—1410) is door
Lüder von Benthem in 1609 geheel in arcadenbouw
gerestaureerd. Het inwendige is versierd in den stijl

der laat-Renaissance en der Barok („Güldenkammer-
portal”). Uit het begin der 17e eeuw dateeren het

Essig- en het Industriepalast. In de Kunsthalle bevindt
zich een St. Paulus van Rembrandt, en vele werken
van Duitsche en Fransche 19e-eeuwsche meesters.

De Kupferstichsammlung bezit een reeks merkwaardige
aquarellen van Dürer. N. Duitsch beeldhouwwerk uit

verschillende tijdperken in het Focke-Museum.
L i t. : Buchenau, B. und seine Bauten (1900)

;

Gallwitz, Das schöne B. (1925) ;
Dehio, Handbuch der

deutschen Kunstdenkmaler (1928). Knipping.

Bremen—Hamburg , voormalig aartsbisdom,

gevormd door Karei den Grooten; eerste aartsbisschop

was de H. Ansgar. In 1644 verdreven de Zweden den
laatsten aartsbisschop. Sinds 1929 is het gebied inge-

lijfd bij het bisdom Osnabrück.

Breiner Be!trage, korte benaming voor de
„Neue Beitrage zum Vergnügen des Verstandes und
Witzes” (Bremen 1744— ’48), een Duitsch lit. week-
blad uit den rationa listischen kring van Gellert, van
beteekenis voor de heropleving der Duitsche letteren:

1748 verschenen daarin de eerste drie zangen van
Klopstock ’s Messias. Uitgegeven door K. Chr. Gartner;

medewerkers: o.a. J. E. Schlegel, Rabener, Zachariae.
Lit.: H. Th. Traut, Der Kreis der Br. Beitrager

(1872 ; Skizzcn u. Stud. zur deutschen Lit. gesch., nr. 16).

Pintelon .

Brcmcrblauw, > Bergblauw.

Bremerhaven, voorhaven van Bremen, 68 km
van laatstgenoemde stad verwijderd, ligt als enclave

binnen de Pruisische provincie Hannover aan den
linkeroever van den Wezer. Noordelijk en Oostelijk

sluit de stad aan het Pruisische Wezermünde aan,

waarmee het de grootste visschersplaats van het

Europeesche continent vormt. Zuidelijk grenst de
stad aan het om zijn visscherij eveneens belangrijke

Geestemünde. Ong. 25 400 inw., 87% Prot., 8% Kath.
De stad is van groote beteekenis als passagiershaven

van de N. Deutsche Lloyd. Door het groote verschil

in eb en vloed (ca. 3 m) kunnen de havenwerken door
sluizen worden afgesloten. B. heeft tevens een groot

vliegveld en is opgenomen in het internationale lucht-

verkeer.

De industrie houdt nauw verband met de visscherij

en scheepvaart. De N. Deutsche Lloyd heeft haar
werven aan de W. zijde van den Neuen Hafen, verder
een belangrijke conservenindustrie en talrijke rooke-
rijen. De stad ontstond, toen de Wezer verzandde en

Bremen op initiatief van burgemeester Joh. Schmidt
in 1827 van Hannover een stuk land kocht voor haven-
aanleg. De openstelling volgde in 1830. Thans heeft

de stad 6 groote havenbekkens, met een opp. van
70 ha. De lengte der kaden bedraagt in totaal 9,6 km.

Lips .

Bremersteen is een naam, welke aan den
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Oberkirchner zandsteen gegeven wordt; het is een

geelgrijze tot roode en roodbonte, fijnkorrelige, goede,

vaste en weerbestendige leemzandsteen van matige

drukvastheid (ca. 400 tot ca. 750 kg per cma
).

Bremia, een wierzwam van de familie der Pero-

nosporaceeën, waarvan de eenigste soort B. 1 a c -

t u c a e op samengesteldbloemigen voorkomt, vooral

op salade, artisjok en Cineraria, waaraan zij dikwijls

veel schade toebrengt.

Bremmer, Henricus Petrus, Nned.
schilder en kunsthistoricus. * 17 Mei 1871 te Leiden.

Na onder D. Kocreman teekenen en schilderen te

hebben geleerd, wendde hij zich spoedig meer in het

bijzonder tot de populaire kunstgeschiedenis. Bij velen

hebben zijn heldere uiteenzettingen een blik op kunst-

schoonheid mogelijk gemaakt, volgens anderen be-

schouwt hij de werken te weinig synthetisch en licht hij

enkel het detail er uit. Hij heeft een dochter, die beeld-

houwster (leerlinge van Altorf), en een zoon, die

schilder is.

Voorn, schilderwerk: landschappen aan den
IJsel, stadsgezichtBn, stillevens (bloemstukken), in

geduldig pointillismB uitgevoerd. Voorn, werken:
Delft8ch Aardewerk (1908) ;

Vincent van Gogh (1911)

;

Inleiding tot het zien van Beeldende Kunst (1914)

;

Bijdragen in De Controleur
;
Uitgave van het maand-

schrift Beeldende Kunst (tot 1913 onder den titel

Moderne Kunstwerken” verschijnend). Knipping.
Brémond, 11° Antonius, Dominicaan,

historicus. * 7 Aug. 1692 te Cassis bij Marseille,

f 11 Juni 1755 op het buitengoed San Pastore bij Rome.
Van 1748—1755 generaal der Orde.
Werken: Bullarium O.P. (8 dln. Rome 1729

—

1740). — L i t. : Mortier, Histoire des Maltres Généraux
de 1’Ordre des Frères Prêcheurs (VII 1914, 358 vlg.).

2° H e n r i, Fransch priester, letterkundig histo-

ricus en essayist. * 31 Juli 1865 te Aix-en-Provence,

f 17 Aug. 1933 te Arthez. Van 1882—1904 lid van
de Orde der Je-

zuïeten en als

zoodanig grooten-

deels in Engeland
gevormd; na edel-

moedigen doch
niet steeds voor-

zichtigen omgang
met den modernist
Tyrell, tot den
wereldlijken clerus

overgegaan en als

ambteloos en in

velerlei polemie-

ken gewikkeld ge-

leerde sindsdien te

Parijs gevestigd

;

werd 1923 in de

Académie Fran-
(jaise opgenomen.

Vrijwel al de werken van B. handelen over de

godsdienstige gevoeligheid en de mystische ervaring

als bron van een vernieuwd en verdiept Katholicisme.

De meesters van zijn spiritualiteit waren achtereen-

volgens Ncwman en Blondel in hun anti-intellectualis-

tische godsdienstige richting, en onder de ouderen

S. Franciscus van Sales en de Fransche ascetische

schrijvers rond en om kardinaal de Bérulle, waarvan
hij de beteekenis in nationalistischen ijver aanzienlijk

overschatte. Deze herontdekking van het 17e eeuwsch

Fransch ascetisme maakt den hoofdinhoud uit van

zijn omvangrijke en toch onvoltooid gebleven, in

schittering van stijl en stoutheid van synthetischen

bouw uitblinkende Histoire du sentiment religieux

en France après les guerres de religion, waarin hij

niemand minder dan den door hem zeer bewonderden
Sainte Beuve naar de kroon steekt.

Ook in den strijd rondom de Thomistische methode
toonde zich B. een hardnekkig polemist, die zich de

censuur van den Index meer dan eens op den hals

haalde. Zijn verdediging van het Romantisme tegen

P. Lasserre, Ch. Maurras, Em. Seillère e.a. handlangers

van de heidensch-georiënteerde ->• Action Fran^aise

behoort tot het beste wat over de romantische geaard-

heid werd geschreven: in Chateaubriand, Gerbet,

Moehler, Görres, Lacordaire leerde hij de vertegen-

woordigers zien van een Katholieke Romantiek, die

de moderne gevoeligheid nader tot het Kerkelijk leven

vermocht te brengen. Zoo kwam B. gaandeweg tot

de ontdekking der innigste verwantschap tusschen

godsdienstige ervaring en poëzie, de grondgedachte

van zijn zuiver letterkundige essays.

Werken: L’inquiétude religieuse (1901) ;
Ames

religieuses (1902) ;
Gerbet (1905) ;

Nicole
;
La Provence

mystique au 17e siècle (1906) ;
Ncwman (1906) ;

Apologie
pour Fénelon (Index ! 1910) ;

Histoire littéraire du
sentiment religieux en France depuis la fin des guerres

de religion jusqu’a nos jours (10 dln. 1916 vlg.)
;
Le

roman et 1’histoire d’une conversion (1925) ;
Prière et

poésie (1926) ;
La poésie pure (1926) ;

Introduction è, la

philosophie de la prière (1929); Racine et Valéry(1930). —
L i t. : H. Bordeaux, Un sourcier, II. Br. (Parijs 1924);

M. Martin du Gard, H. Br. (Parijs 1927); „L’abbé Tem-
pête” (Parijs 1929). Baur.

Bremraap (Orobanche), een geslacht van
woekerplanten, behoorende tot de familie der Brem-
raapachtigen (Orobanchaceae), komt met een 90-tal

soorten over de geheele Noordelijke, gematigde streken,

alsmede in de tropen voor. Vele soorten zijn uiterst

kieskeurig wat betreft hun groeiplaats en gedijen

slechts op bepaalde planten; andere zijn minder lastige

gasten. Op klaver groeit bij voorkeur de klavervreter,

Orobanche minor; op klimop, de klimopbremraap,
Orobanche hederae; op hennep, tabak, nachtschaden,

mierikswortel de hennepvreter, Orobanche ramosa.

Verder Orobanche amethystea, violette b., op Eryn-
gium campestre; Orobanche rubens, roode b. op
Medicago sativa; Orobanche Picridis, bitterkruid-

bremraap op Picris hieracioides ; Orobanche caryo-

phyllaceae, walstroo-bremraap op Galium soorten;

Orobanche pallidiflora, bleeke b. op Cirsium en

Carduus soorten
;
Orobanche Rapum Genistae, groote b.

op Sarothamnus vulgaris, en Orobanche purpurea,

blauwe b. op Achillea millefolium. Bonman.
Bremraapachtigen (Orobanchaceae),

een familie woekerplanten, die op de wortels van
andere planten leven; zij bezitten schubben in plaats

van bladeren. Van de 12 geslachten en ongeveer 130

soorten zijn er twee geslachten tropisch, nl. Aeginetia

en Christisonia, welke beide in Azië thuis behooren,

terwijl de overige tien geslachten de Noordelijke aard-

helft bewonen. De meeste geslachten zijn slechts

kleine groepen bijv. Phelipaea. Alleen Orobanche
is flink vertegenwoordigd met 90 soorten in de Noorde-

lijke gematigde streken en in de tropen. Het geslacht

Lathraea, met drie soorten in Europa en twee in

Japan, wordt ook wel tot de leeuwenbekachtigen

gerekend. Bonman .

Brems, Ludolphus, Norbertijn van Aver-

bode, apostolisch vicaris van Denemarken sinds 1922.

H. Brémond.
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Bremzen, *- Tabanidae.

Brenar

t

, Felix Wilhelmus Anto -

n i u s, bisschop van Brugge (gewijd 29 Juni 1777).

Brendanus of Brenden, Iersch Heilige, stichter

van vele kloosters, abt van Cluain-Ferta in Galloway,
* ca. 484 te Tralee in Kerry, f 577 (of 578, 582, 588).

Feestdag 16 Mei. Hij zou, volgens een Vita B. uit de
9e eeuw, een langdurigen zeetocht hebben onder-

nomen naar het eiland der gelukzaligen (zie onder).

Zoo werd hij in verband gebracht met de Imrama:
verhalen van avontuurlijke, dikwijls phantastische

zeetochten, met Iersche fabelen en volksgeloof.

Verchristelijkt, kregen die een ascetische, stichtelijke

strekking. ïn de 11e eeuw ontstond de nog uitvoeriger

Imram Brenaind, in het Latijn vertaald als Navigatio

(of Peregrinatio) Sti. Brandani. In 1127 had een mon-
nik, Benedeiz, haar in een Normandisch-Fransch
gedicht verwerkt (al schijnt de Navigatio er toch niet

de omniddellijke bron van geweest te zijn) voor

koningin Aaliz, dochter van den eersten hertog van
Lotharingen uit het huis van Brabant. Geraakte dit

daardoor al vroeg hier bekend? Ook Sigebert van
Gembloux (vóór 1100) verwerkte een dergelijken tocht

in zijn leven van den H. Maclovius (Machutus). In

het MnL nu bestaan er twee met elkander sterk ver-

wante redacties van, bewaard in het Hulthemsche en

in het Comburgsche handschrift, waarvan de Hult-

hemsche wel de oudere is en misschien oorspronkelijk

Limburgsch: nog sterk verwant met de kunst van
Yeldeke, met vele assonances, met verzen van drie

heffingen bij slepende rijmen, gedicht om voorgedragen

te worden, zou het nog uit de 12e eeuw kunnen dag-

teekenen. Hierin moet St. Brandan zijn tocht onder-

nemen als straf voor zijn ongeloof aan wonderen:

de avonturen zijn grilliger, soms waarlijk grotesk.

Het werk behoort tot de literatuur der eeuwigheids-

visioenen: de tocht gaat o.a. naar den helleput en

voert tot het paradijs. Het gedicht zou wel het origi-

neel kunnen zijn voor de Duitsche bewerkingen: een

Middelduitsche (13e eeuw), verkort in een Middel-
nederduitsche (14e e.); een Hoogduitsche, nog bewaard
in een volksboek. Gewoonlijk weliswaar wordt een

verloren Middelfrankisch origineel verondersteld

(12e e.), waaruit ook het Mnl. gedicht zou stammen.
De tocht is symbolisch bedoeld, en krijgt als zoodanig

alleen zijn ware beteekenis.

U i t g.: C. Schröder, voor de Duitsche teksten (Er-
langer 1871) ;

Francisque Michel voor het Fransche
(Parijs 1878) ;

H. Wight, een Engelsch, ca. 1300 (Londen
1844) ;

voor de Lat. Vitae cf. U. Chevalier Rép. Sour-
ces M. A. (Parijs 1905). — L i t. : G. Schirmer, Zur
B. legende (Leipzig 1888) ; W. Meyer, Die Überlieferung
der deutschen B. legende (Göttingen 1918) ;

J. de Goeje,
La légende de saint Brandan (1890); E. Bonebakker,
Van Sente Brandane (1894) ; E. G. R. Waters, The
Anglo-Norman Voyage of St. Brendan (1928) ; J. F. Ken-
ney, The Sources for the Early History of Ireland (I

1929, 410-417 met lijst van uitgaven). V, Mierlo.

Brendel, Karl Franz, Duitsch musicoloog;
* 26 Nov. 1811, f 25 Nov. 1868, een der oprichters

van den „Allgemeiner deutscher Musikverein” (1859),
nadat hij in 1844 de redactie van het in 1834 ontstane
„Neue Zeitschrift für Musik” van Schumann had
overgenomen.

Werken: o.a. Grundzüge der Geschichte der Musik
(1848, ook in het Nederlandsch vertaald)

;
Geschichte

der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich von
der ersten christlichenJZeiten an

(
81903) ;

talrijke tijd-

schriftartikelen. Reeser.

Brenet, Michel, pseudoniem van M a r i e

Bobillier, Fransch musicologe; * 12 April 1859,

f 4 Nov. 1918; verblijft sedert 1871 te Parijs. Schreef

talrijke studies, in het bijzonder over de oudere Fran-
sche muziek, monographieën over Grétry (1884),

Ockeghem (1893), de Brossard (1896), Goudimel (1898),

Rameau (1903), Palestrina (1906), Haydn (1909),

Handel (1913). Een voortreffelijke Dictionnaire

pratique et historique de la musique verscheen in 1926,

voltooid door A. Gastoué. Reeser .

Brcnêts, L e s, badplaats in het Zwitsersch

kanton Neuchatel, rechts van de Doubs. Ong. 1 400
inw., bijna allen Prot.; 854 m boven zeeniveau. Aan
de Fransche grens verbreedt de Doubs zich tot het

Lac des Brenêts, aan welks einde de rivier zich over

een 25 m hoogen rotswand stort.

Brenne, een met meren overdekt landschap in

Berry (Frankrijk 46° 50' N., 1° 20' O.).

Brenncckc, W i 1 h e 1 m, Duitsch meteoroloog

en oceanograaf; * 6 Juli 1875 te Hildcsheim, f 19 Febr.

1924 te Hamburg. Sedert 1905 aan de Duitsche See-

warte te Hamburg, sedert 1920 uitgever van de:

Annalen der Hydrografie und Maritieme Meteorologie.

Hij werkte speciaal aan het probleem der diepwater-

circulatie in den Atlantischen Oceaan en nam deel

aan de Planet-expeditie (1905—1907) en Deutschland-

expeditie (1911—1913). Wissmann.

Brenner, Alpenpas in Tirol, 1 362 m hoog,

tusschen Stubaier en Zillerthaler Alpen, vormt de

waterscheiding tusschen Sill en Eisack (tusschen

Zwarte en Adriatische Zee), is evenwel geen taal- of

cultuurgrens. De B. is de laagste Alpenpas, reeds

door de Romeinen benut. De straatweg, die over den

pas leidt en dateert van 1772, is het geheele jaar door

voor het verkeer geopend. De spoorlijn, voltooid

in 1867, gaat van München naar Verona en heeft

22 kleine tunnels. Sinds 1919 verloopt hier de

Italiaansch—Oostenrijksche grens. Tot Brennersee

is de spoorlijn in handen van Oostenrijk. Lips.

Brenner, A n t o n, Oostenrijksch bouwmeester;
* 1896 te Weenen. Leerling van Frank, O. Struad en

C. Holzmeister. Werkt vooral voor Weenen, Frank-

fort a. M. en de Protestantsche China-missie (kerk en

school in Tsingtau, 1920). Was een tijdlang leeraar

aan het „Bauhaus Dessau”. In zijn woningbouw
streeft hij naar uiterste ruimtebesparing. Knipping.

Brennerbad, sanatorium voor longlijders in

Tirol in de Italiaansche provincie Bozen aan de

Brennerspoorlijn, 3 km Zuidelijk van de pashoogte,

1 326 m boven zeeniveau. Indifferente bron 23° C.

Brcnnus, naam van twee Gallische veldheeren.

De een was aanvoerder der Galliërs, toen deze in

391 v. Chr. in Italië vielen, en weldra ook Rome
bedreigden. (De reddende ganzen van het > Capi-
tool.)

De ander deed in 280 v. Chr. een inval in Grieken-

land. Zijn aanval op Delphi werd afgeslagen. B., zwaar
gewond, doodde zichzelf.

Brenta, rivier in Noord-Italië, ontspringt ten

Z.O. van Trente op 450 m hoogte; lengte 160 km,
loopt tusschen dijken langs Pavia tot Chioggia.

Het slib was nadeelig voor Venetië, daarom is de
monding verlegd.

Brentano, 1° Bettina, > Amim.
2° Clemens Maria, Duitsch dichter van

de volbloed-romantische richting. * 8 September
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1778 te Ehrenbreitstein, f 28 Juli 1842 te Aschaffen-

burg. Studeer-

de te Halle,

Jena en Göt-

tingen. Om-
streeks zijn 40e

jaar vurig Ka-
tholiek gewor-

den, is de pe-

riode ervóór

literair de

meest beteeke-

nisvolle. Met
L. A. v. Amim
leidde hij de

Heidelberg-

scheromantiek

(Des Knaben
Wunderhom).
B. munt uit

als lyrisch

dichter: als

zoodanig inspireerde hij den jongen Heine en tal

van andere dichters. Zijn meesterstuk, ook

naar den vorm zeer geslaagd, zijn de Roman

-

zen vom Rosenkranz, een lyrisch-episch gedicht.

Talrijke liederen, die wonderwel den toon van het

volkslied treffen, gebruikt hij in zijn verhalend proza

als „Vers-einlage” bijv. in „Godwi, ein verwilderter

Roman”, een soort jeugdbiecht. Als epicus mist B.

het uitbeeldend vermogen en de innerlijke gesloten-

heid, noodig bij dat genre: „Wir haben nichts genahrt

als die Phantasie, und sie hat uns wieder aufgefressen”

getuigt hij zelf in een brief. Ook Brentano ’s tooneel-

stukken behooren tot het minder geslaagde deel van

zijn werk.

Sedert 1803 gehuwd met de dichteres Sophie Mereau

(f 1806); 1807— ’ll met Auguste Busmann. Omgang
met Luise Ilensel: dwepende religiositeit (1817:

algemeene biecht); verloochende zijn vroeger werk.

Typisch voor de 2e levensperiode zijn de „Geistliche

Lïeder” en aanteekeningen over Kath. Emmerick.
Hoofdwerken: Godwi (1800) ;

Ponce de Leon
(blijspel, 1801) ;

Chronika eines fahrenden Schillers

(1803) ;
medc-uitgever van de Zcitung für Einsicdler

(1807—’08) ;
Romanzen vom Rosenkranz (1810 vlg.)

;

Die Gründung Prags (1812) ;
Gesch. vom braven Kasperl

und dem schónen Annerl (1817) ;
geestelijke lyriek en

Marchen (posth. 1847, Görres). — U i t g. : Samtliche

Werke, C. Schüddekopf e.a. (1910 vlg. — nog onvolt.).

— Li t. : W. Schellberg
(

31922) ;
E. Koethke, B. relig.

Werdegang (1927); R. Guignard (Parijs 1933).

Pintelon.

3° F r a n z, wijsgeer. * 1838 te Maricnburg

(Rijnland), f 1917 te Zürich. B., 1864 priester gewijd,

later van het geloof afgevallen, doceerde de wijsbegeer-

te 1872— ’73 in Würzburg en 1874— ’95 in Weenen,

leefde verder teruggetrokken in Florence tot aan den

grooten oorlog en daarna in Zwitserland tot aan zijn

dood.

In zijn wijsgeerige theorieën vooral aanknoopend aan

Aristoteles, do Scholastiek en Leibnitz, heeft hij naam
gemaakt door zijn weerlegging van Kant’s apriorisme

en zijn leer van het intentioneel karakter der ziel-

kundige verschijnselen: alle bewustzijn is op een evi-

dent object gericht, zelfs in het object van liefde en

haat erkennenwij evident onze zedelijke verplichtingen.

Hij was tegenstander van het positieve Christendom

en verdediger van het Aristotelisch Godsbegrip. Niet

alleen op een engere school van bewonderende leer-

lingen, als Kraus, Marty e.a., maar ook op de zgn.

phenomenologen heeft hij grooten invloed gehad.

Gedurende zijn leven heeft hij weinig gepubliceerd;

zijn volledige werken worden eerst nu uit de nalaten-

schap uitgegeven door zijn leerlingen Kraus en Kastil

(F. Meiner, Leipzig).

L i t. : O. Kraus, F. Brentano (München).
de Bruin.

4° L u
j
o (broeder van Franz Brentano), Duitsch

economist, behoorende tot de jongere historische

school, of de zgn. Kathedersocialisten, * 18 Dec. 1844

te Aschaffenburg, f 9 Sept. 1931 te Prien a. d. Chiem-

see. Hoogleeraar te Breslau, Straatsburg, Weenen en

München. Van geloovige Katholieke ouders geboren,

brak hij met de Katholieke Kerk na de onfeilbaar-

verklaring van den paus. De voornaamste beteekenis

van B. ligt op het gebied der geschiedenis van het

economisch leven en op dat der sociale politiek;

hij streefde naar de verwezenlijking van gelijkgerech-

tigdheid der partijen bij het arbeidscontract en erkende

de beteekenis der vakvereenigingen voor betere arbeids-

voorwaarden; B. ziet een gimstige werking van ver-

korten arbeidstijd en van hoogere loonen op de arbeids-

prestatie en verdedigt levensstandaardtheorie; de

regeling van den arbeidstijd moet men overlaten aan

het overleg tusschen werkgevers en werknemers en

niet aan den staat; B. is voorstander der verbindend-

verklaring der collectieve contracten. Ten opzichte

der handelspolitiek staat B. aan het hoofd van die

groep der historische schaal, welke de handelsvrijheid

beschouwt als het beste middel tot den vrede en de

bevordering der welvaart.

Werken: Über das Verhaltnis von Arbeitslohn u.

Arbeitszeit zur Arbeitsleistung (1876); Die Arbeiter-

gilden der Gegenwart (1871—72) ;
Der wirtschaftende

Mensch in der Geschichte (1923) ;
Geschichte der wirt-

schaftliche Entwicklung Englands (3 dln. 1927—’29)

;

Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung

Deutschlands (1930) ;
Lebenserinnerungen (1931). —

L i t. : Die Wirtschaftwisscnschaft nach dem Kriege,

Festgabe zu Lujo Brentanos 80. Geburtstag (1925)

;

C. A. Verrijn Stuart, Economist (1933, blz. 424) ;
M. Pri-

billa, Stimmen der Zeit (1932, blz. 415). M. Verhoeven.

Brentus (m y t h.), zoon van Heracles, eponymus

van Brentesium, het latere Brundisium.

Brenz (Brentius), J o h a n n, een der trouwste

aanhangers van Luther’s leer, reformator van Wurt-

temberg. * 1499 in Weilderstadt (Wurtt.), f 1570 te

Stuttgart. Sinds 1514 studeerde hij aan de universiteit

van Heidelberg, wTaar hij de lessen volgde o.a. van

Oecolampadius en Schnepff. Als Luther in 1518 op

het generaal-kapittel der Augustijnen te Heidelberg

zijn ideeën uiteenzet, is ook Brenz een der enthousiaste

toehoorders. Twee jaar later w'ordt hij priester gewijd.

Hij doceerde aan Heidelberg’s universiteit, maar

wordt om zijn afwijkende godsdienstige gezindheid

ontslagen. Dan treedt hij op als predikant van Schwa-

bisch-Hall tot 1548. In 1530 huwt hij een weduwe. Van

Hall uit neemt hij deel aan vele godsdienstgesprekken

en reorganiseert in één jaar op verzoek van hertog

Ulrich van Wurttemberg de universiteit van Tü-

bingen. Ulrich ontfermt zich ook over den, na zijn

verzet tegen het Augsburgsch Interim, zwervenden

B. en bezorgt hem onder een valschen naam een betrek-

king in een plaats van het Schwarzwald. Na Ulrich ’s

dood (1550) roept zijn zoon Christophe hem naar

Stuttgart, wTaar hij als proost van de stiftskerk zal

werken voor de verbreiding van het Lutheranisme.
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Van zijn werken, bijna volledig verzameld in Brentii

opera (Tübingen 1576
—

'90) en voor een deel opge-

nomen in het Corpus reformatorum, moeten genoemd
worden een catechismus voor de Hallsche jeugd, de
op Trente ingediende Confessio Suevica, zijn Syn-
gramma Suevicum, waarin hij opkomt voor de werke-
lijke tegenwoordigheid van Christus in het Altaar-

sacrament.

Lit.

:

Hartmann en Jager, J. B. (2 dln. Hamburg
1840—’42) ;

Pressel, Anecdota Brentiana (Tübingen
1868) ;

A. Hegler, J. B. und die Reformation in Württem-
berg (1899) ; W. Köhler, Bibliographia Brentiana (1904)

:

Rentschler, Schwarzwaldzuflucht des J. B. in Biatter

für Württembergische Kirchengesch. (1921).

Wachters.

Brera te Milauu, -> Milaan.

Brescia, 1° provincie in Lombardije

(Italië); 4 722 km2
,
720 347 inw. (1931), 150 per km2

;

170 gemeenten. Tusschen het Iseo- en het Gardameer,
aan den voet der Alpen bij de Ortlergroep.

2° Ital. bisdom, suffragaan van Milaan; is in

391 parochies ingedeeld en telt 610 000 Kath. (1929).

Volgens de traditie is het bisdom in de le eeuw
gesticht; de eerste bisschop, welke echter vermeld
w’ordt, is Ursicinus (342).
3° H o o f d s t a d der prov. Brescia in de Povlak-

te op 45° 35' N., 10° 11' O.; 150 m boven zee; spoor-

wegtnooppunt; ca. 118 800 inw. Veel industrie

(textiel, machines, auto’s). Mooie kerken en paleizen.

Pinacotheek, musea met middeleeuwsche en Romein -

sche oudheden. Beroemde bibliotheek. Heere.

Kunst. Steeds meer resten van het Romeinsche
Forum worden door de opgravingen blootgelegd. De
tempel, op een 3 m hoog stereobaat gelegen, dateert

van 72 n. Chr., de cella werd in de rots uitgehouwen.

In de cella tegenwoordig een museum voor antieke

cultuur. Links van den tempel resten van een groot

theater. Van de monumenten uit den tijd der Longo-
barden (de San Salvatore-kerk) zijn maar weinige

resten over. De 12e-eeuwsche dom of rotonde bevindt

zich op het plein, waaraan ook het Broletto-paleis

ligt (12e—17e eeuw). Het paleis, la Loggia genaamd,
werd in 1492 begonnen, herinnert in de onderdeelen

aan den stijl van Bramante. Het koepeldak (met
schilderingen van Titiaan) werd in 1675 verwoest,

doch in 1915 weer in zijn ouden toestand hersteld.

De S. Maria del Carmine (1438—ca. 1490), de S. Corpo
di Cristo (tweede helft 16e eeuw) e.a. zijn alle kerken

met een uitgesproken Renaissance-karakter. De nieuwe
dom (Lautana, 1680—1627) nam tot 1821 de bouw7 -

bedrijvigheid in beslag. Het kerkhof (door Rodolfo
Vantini, 1791—1856) geldt als een der schoonste van
Italië.

Een der beroemdste kunstschatten van B. is zijn

Lipsanotheek, een kistje van ivoor, waarsch.
uit de 4e eeuw na Chr., versierd met tooneelen uit het
leven van Christus en Oud-Testamentische voorstel-

lingen, welke alle in stijl veel overeenkomst vertoonen
met de Romeinsche sarcophaagscu lpturen.

Lit.: Odorici, Antichitè, christiane di B. (2 dln.

1845—1858) ;
Odorici, Guida di B. (1882) ;

Ugoletti,
B.

(

21920). Knipping.
Bresciani de Borsa, A n t o n i o, Italiaansch

schrijver. Jezuïet; * 1798, f 1862 te Rome, schreef

talrijke romans van kerkelijk-geschiedkundigen inhoud,
waaronder de meest gekende De Jood van Verona is.

Bresdin, Rodo lphe, Fransch teekenaar,
steengraveur en etser; * 1822 te Monrelais (Loire

Inférieure), f 1885 te Bas Meudon. Deze autodidact

verbleef een vijftal jaren in Canada (1871—1876) en
wraarsch. was het daar, dat hij den naam Chien-caillou

kreeg (een verbastering van het Chingakgook, een

Indianenfiguur uit de verhalen van Ferrimore Cooper).

Omdat hij een tijdlang overal een konijn met zich droeg,

noemden de Franschen hem gaarne „le maitre au
lapin”. Het verblijf in Canada leerde hem alle toe-

standen der wildernis zien en met groote liefde teeke-

nen, zelfs als achtergronden van bijbelsche voorstel-

lingen: „Le bon Samaritain”, „La fuite en Egypte”.
Bij zijn tijdgenooten was hij weinig geëerd, hij werd
op het laatst van zijn leven straatveger en stierf van
ondervoeding. Nu krijgen zijn litho’s en teekeningen

meer waarde.
Lit.: Fage, Chien-Caillou, sa vie, son oeuvre (1897)

;

Robert de Montestquiou, B. (1913). Knipping.
Breskens, gem. in Zeeland, in het W. deel van

Z. Vlaanderen. Omvat het dorp B. en het gehucht

Nieuwe Sluis; ca. 3 000 inw., waarvan 60% Ned.
Herv., 8% Kath. Opp. 723 ha; kleigrond. Bestaans-

middelen: landbouw, visscherij (garnalen), industrie

(suikerwerk; vischdrogerij), wrelke ong. 400 arbeiders

werk verschaft. Belangrijk verkeerspunt voor de route

Belgische kust—Nederland. Prov. veerdienst (ferry

boot) op Vlissingen. Tram- en busverbinding met de

Belgische kustplaatsen. v. d. Broek.

Breslau, hoofdstad van de Pruisische provincie

Neder-Silezië, zetel van het aartsbisdom, ca. 617 000
inw., 69% Prot., 33% Kath. Ligging 51° 9' N.,
17° 3' O., 120 m boven zeeniveau, in een breede

vruchtbare vlakte aan beide zijden van de Oder, waar
de rivier zich in meerdere armen splitst en daardoor

den overgang vergemakkelijkt. De zijrivieren Ohle,

Lohe, Weide en Weistritz vereenigen zich hier op
korten afstand met de hoofdrivier en leiden het ver-

keer uit Bohemen, Moravië en Polen naar B.

Het kleinere stadsdeel aan den linkeroever wordt
in een breeden boog omgeven door de gekanaliseerde

Alte Oder. Sinds 1917 is door aanleg van het Flut-

kanaal en het Groszschiffahrt-kanaal het scheepvaart-

verkeer nog meer naar de Peripherie verlegd. Breslau

is een bmggestad, welker beteekenis teruggaat

tot de middeleeuwen. Het is ook de meest naar het

Zuid-Oosten gelegen voorpost van Duitsch cultureel

leven, getuige de universiteit in 1811, door vereeni-

ging der hoogeschool van Frankfort a. d. Oder met het

vroegere Jezuïeten-college gesticht, de technische

hoogeschool, de landbouwhoogeschool, het conser-

vatorium.

De stad heeft zich in overeenstemming met haar

ligging naar twee zijden moeten oriënteeren, nl. naar

midden-Duitschland en naar de landen aan gene zijde

van de grens, en werd daardoor tot Duitschlands

handelsmetropool en messestad (2 maal per jaar)

van het Oosten. De handel omvat textielproducten

eenerzijds, graan en koloniale wraren anderzijds.

In 1929 bedroeg de totale invoer: 3 505 000 t,

waartegenover een uitvoer van 1 481 000 t. Ook de
industrie speelt een belangrijke rol en levert textiel-

producten, machines, spoor- en tramwagons, bier en
sigaretten. Lips.

Breslau is vermoedelijk omstr. 1000 als bisdom
gesticht; 1821 gereorganiseerd en exempt; sinds 1829
aartsbisdom. Het omvat een Pruisisch gedeelte, nl.

Opper- en Neder-Silezië (behalve het graafschap
Glatz en het dekenaat Leobschütz) en het grootste

gedeelte van het regeeringsdistrict Frankfort a. O.,

en een Tsjecho-Slowaaksch gedeelte. Het Pruisisch
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gedeelte telt (1931) 1 949 926 Kath., ingedeeld in

75 archipresbyteraten (dekenaten) met 708 parochies;

het Tsjechisch gedeelte 291 655 Kath., 9 archipres-

byteraten en 80 parochies.

Kunst te Breslau. Behalve het raadhuis heeft B.

geen Gotische bouwwerken van belang. Wel is de dom

uit de 13e eeuw, maar uitwendig is hij vrij zielloos en

koud en heeft veel Barok-bijvoegsels (Elisabeths-

kapel, enz.). De St. Elisabethskerk is uit het laatst

Breslau. Raadhuis.

der 16e eeuw en bevat een merkwaardig 15 m hoog

Sacramentshuisje, werk van Jodocus Taucher (1453

—

’55). De kruisvormige H. Kreuzkirche is bekend om
haar hallen-constmctie en om de schoone plaatsing

der torens (14e eeuw). De Magdalenakerk (einde 14e

eeuw) heeft een rijk bewerkten kansel (1579
—

’81)

en doopvont (1576), werk van Friedrich Gross. Verder

de drieschepige hallenkerk Marico auf dem Sande

(14e—15e eeuw) met koor van Jodocus Taucher, een

merkwaardige Boheemsche „Beweening v. Christus”

(14e eeuw). Een typisch staaltje van Süezische Barok

is de kerk van den H. Naam Jesus, met gewelfschil-

deringen van Johann Michael Rottmayer (begin 18e

efeuw). De tegenwoordige universiteit werd als Jezuïe-

tencollege in 1728 opgericht naar plannen van Chris-

toph Tausch. Van de vele en buitengewoon rijke

musea zijn te noemen: het Silezisch museum (nijver -

heidskunst, beeldhouwkunst); het museum voor

schoone kunsten (met goede oude Ned. meesters) en

het Fürstbischofliches Diözesanmuseum met een rijke

verzameling kerkelijke kunstnijverheid.

L i t. : Gurlitt, B. in Deutsche Stadtbilder (VIII

1906) ;
Andreae, B. um 1800 (1921) ;

Schmuoke, B.

(1921) ;
Hallama, B. (1927) ;

Dehio, Handb. der deut-

schen Kunstdenkmalcr (II 1928, 62 vlg.). Knipping

Breslaur, E m i 1, Duitsch muziekpaedagoog

en schrijver over muzikale onderwerpen, * 29 Mei 1836

te Kottbus, f 26 Juli 1899 te Berlijn. Aanvankelijk

godsdienstleeraar en predikant bij de Joodsche ge-

meente te Kottbus, ging in 1863 naar Berlijn, om zich

geheel aan de muziek te wdjden. Studeerde 4 jaar aan

het Sternsche conservatorium, en was leeraar voor

piano en theorie aan Kullak’s Akademie (1868—1879).

Later richtte hij zelf een conservatorium op, was

criticus, leidde een muziektijdschrift en publiceerde

veel, vooral op klavierpaedagogisch terrein. Twee

zijner bekendste werken, nl. Methodik des Klavier-

unterrichts (1886, vert. Jacq. Hartog, 1890), en zijn

Klavierschule (vert. Johanna Veth), vonden in Ned.

waardeering. Eerstgenoemd werk is thans verouderd,

het laatste wordt ook nu nog gaarne gebruikt voor het

eerste onderricht aan kinderen. W . Andriessen.

Brcsma-druk, een reproductie-techniek, wrelke

door Max Breslauer, te Leipzig, werd uitgevonden.

Boeken en muziekwerken kunnen, wanneer er geen

veranderingen aangebracht zijn, met behulp van deze

techniek vergroot of verkleind worden herdrukt.

Een fotografische machine fotografeert de onderhavige

werken op een uiterst gevoelige rol broomzilverpapier.

De papierbaan wordt weer opgerold, gaat door de

ontwikkel-machine, w’aar ze ontwikkeld en genat

wordt en wordt vervolgens op een transportinrichting

gebracht. De papierbaan wordt dan gedroogd. De

verkregen negatieven worden uitgesneden, afgetrok-

ken, tot drukvellen verzameld en gecopieerd op

zinken platen, wrelke met een huid van chroom-eiwit

zijn bedekt. De gereedgemaakte platen worden op de

offsetmachine gedrukt. Ronner.

Bresse, Fransch landschap bij de Jura; veel

Tertiair leem, bosschen en meren. Maïs, hoenderteelt.

Hoofdstad Bourg.

Bressoux, gem. in de prov. Luik, ten O. van Luik

op den rechteroever van de Maas; opp. 259 ha, 15 000

inw. Metaalnijverheid. B. leed erg in 1914 door de

verwoesting, aangericht door het Duitsche leger.

Brest, arr. hoofdstad, dept. Finistère (Frankrijk

48° 25' N., 4° 30' W.); 69 640 inw. (1931), oorlogs-

haven aan een 25 km diepen inham. Invoer van

koloniale waren. Druk reizigersverkeer naar Amerika.

Veel arbeiders voor de marinewerven. Industrie

(linnen, leer, bier). Centrum voor toerisme. Heere.

Brester, A 1 b e r t Jz., amateurastronoom,

ontwerper van een theorie over de zon en de lang-

periodieke veranderlijke sterren. * 1843 te Den Haag,

j 1919 te Scheveningen. Volgens B. is de zon een sterk

afgeplatte gasmassa; de pkotospheer echter, die

opgevat wrordt als een wolkenlaag, is zuiver bolvormig;

zonnevlekken zijn openingen in die laag, waardoor

de door verdamping ontstane gassen naar buiten

gaan; de waargenomen groote radieele snelheden

worden niet toegeschreven aan de beweging van geheele

gasmassa’s, doch aan stroomen van positieve ionen;

ook bij de verklaring van protuberansen en uitloopers

der corona spelen ionen- en electronenstroomen een

rol. Deze theorie is door B. met veel scherpzinnigheid

verdedigd, maar komt op allerlei punten in strijd met

bekende feiten.

Werken: Le Soleil (1924). Reesinck.

Bresterberjj (Zwitserland, kanton Aargau;

480 m), staalbronnen.

Brest-Litowsk (Poolsch: Bresc nad Bugiem),

hoofdstad van de Poolsche prov. Polesië aan den

Boeg; 30 000 inw., vnl. Joden. In 1695 werden de

Roetheensche bisdommen te B. vereenigd met de

Kath. Kerk (> Uniaten).

Vrede van Brest-Litowsk, 3 Maart 1918. Op
28 Nov. 1917 deed de Sovjet-regeering aan de Centrale

Mogendheden vredesvoorstellen; de onderhandelingen,

gevoerd door von Kühlmann, Hoffmann, Czernin,

Joffe en Trotskij, leidden tot den wapenstil-
stand van 15 Dec. De proclamatie van de onafhan-

kelijkheid van Oekraïne door toedoen van Duitschland

en Oostenrijk werd door den Sovjet als onaanneembaar

beschouwd en de onderhandelingen werden afgebroken.
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Dadelijk namen de Centrale Mogendheden het offen-
sief in Lijfland en Estland; het Duitsch ultimatum
van 24 Febr. 1918 noopte Rusland tot onderwerping;
Trotskij onderteekende den vrede op 3 Maart. De Sov-
jet-regeering stond af Koerland, Lijfland, Estland,
Litauen, Russisch Polen; moest bezetting van Wit-
Rusland dulden tot aan den algemeenen vrede,
Finland en Oekraïne ontruimen en aan Turkije de
sinds 1878 veroverde gewesten afstaan; bovendien zes

milliarden goudmark als schadevergoeding betalen.
Door het verdrag van Versa illes werd de vrede van B.

te niet gedaan.
L i t. : Czernin, Erinnerungen (1919) ; General Hoff-

mann (1928) ;
Trotskij, Mijn Leven. v. Son/Cosemans.

Bretagne, Westelijk schiereiland van Frankrijk
tusschen de Vilaine en de Baai van Saint Michel.
Afgesleten graniet- en zandsteenruggen tot 400 m
hoogte; laagten met moerassen er tusschen. De dalen
zijn diep ingesneden; riaskust met sterke getijden.

Regenrijk zeeklimaat. De kust (Armor) heeft zachte
winters, Zuidelijke plantengroei, vroege groenten;
vele badplaatsen. Kust-visscherij (sardines, tonijn);

hoogzee-visscherij tot bij Ijsland. Het binnenland
(Argoat) met heide en venen is ruw en verlaten; wat
rogge en boekweitteelt. Vele matrozen voor de Fransche
vloot. De eenvoudige, goedmoedige Keltische bewoners
hebben eigen taal, zeden en gewoonten. In 1297 werd
het een hertogdom; in 1532 kwam het aan Frankrijk.

Voornaamste plaatsen: Brest, Rennes, Lorient.
> Bretons; > Bretonsche kunst.
L i t. : G. Geffroy, La Bretagne (Parijs 1905) ; C. Val-

laux, La basse Bretagne (1907) ;
L. Gallouédec, La

Bretagne (Parijs 1917) ;
A. Dupouy, Histoire de Bretagne

(1932). Eeere.

Bretonsche letterkunde. De Keltische letterkunde
van Bretagne wordt gewoonlijk verdeeld volgens de
ontwikkelingstrappen der Bretonsche taal in oud-,
middel- en nieuw-Bretonsche lett. Maar objectief

heeft deze verdeeling weinig waarde. Van de Br. taai-

en letterkunde vóór de 11e eeuw is niets over dan
eenige eigennamen in oude charters en heiligenlevens
(uitg. J. Loth, Chrestomathie Bretonne, 1890)
en eenige glossen bij Latijnsche teksten (uitg. J. Loth,
Vocabulaire Vieux-Breton, 1884). Van vóór de 15e
eeuw hebben we geen enkelen doorloopenden tekst,

behalve een paar vers-fragmenten, die men ontdekt
heeft in een Parijsch hs. uit de 14e eeuw (gedrukt in

Revue Celtique XXXIV 1912, 241—248). De inwoners
van Bretagne die letterkundige inspiratie of belang-
stelling hadden, begonnen reeds zeer spoedig in het
Fransch te schrijven. Hiermee is echter niet gezegd,
dat er in de M. E. geen echte Bretonsche cultuur en
literatuur bestaan hebben. Het eerste gedrukte boek
in Bretagne was een Bretonsch-Fransch-Latijnsch
woordenboek, het Catholicon van Lagadeuc, geschre-
ven in 1464, gedrukt in 1499. Dit is reeds teekenend.
En in de 16e eeuw heeft het Bretonsch een gedetail-
leerd systeem van versificatie, hetgeen duidt op een
voorafgaande, lange periode van ontwikkeling. Uit
de 15e eeuw hebben we echter geen andere letterkundige
producten dan: een fragment van een blijspel (Maistre
Pathelin; uitg. Revue Celt. IV, 450 vlg.; V, 225 vlg.),

eenige verminkte versregels (Rev. Celt. VIII, 161),
en een mirakelspel van het leven van de H. Nonna,
de moeder van den H. David.

In de 16e eeuw werd Bretagne geheel ingelijfd bij

Frankrijk (1532), en de latere Bretonsche letterkunde
werd meer en meer geschreven naar Fransche modellen.

Het waren vooral mirakelspelen en godsdienstige
poëzie. Zoo hebben wT

ij Bretonsche bewerkingen van
Le grand mystère de Jésus (1530), van de Transitus
Beatae Mariae, van de 15 Vreugden van Maria, van
het Leven van den Mensch, van Le miroir de la Mort
(1619), van het leven van St. Catherina (1576) en
St. Barbara, enz.

De nieuw-Bretonsche letterkunde begint in de
17e eeuw. Mysterie- en mirakelspelen, gewoonlijk
naar het Fransch bewerkt, bleven populair. De Spraak-
kunst van Julian Mannoir, die een nieuwe spelling

invoerde, had zeer grooten invloed. Vele godsdienstige
gedichten werden geschreven, en vrome gebedenboeken
in proza en poëzie werden vertaald. Een Doctrin an
Christian werd gedrukt in 1622. An Nonelou Ancien,
een belangrijke liederenverzameling, verscheen in

1650; de Devout Meditation van Cadec op vers in 1651.
Maar de hoogere klassen verwaarloosden de eigen
cultuur en taal, en Fransche woorden drongen in

de volkstaal door. In de 18e eeuw worden de mirakel-
spelen nog geregeld gespeeld en vermeerderd

;
zij waren

het werk van het volk en de priesters, en werden nauwe-
lijks geraakt door de onverschilligheid der gegoeden.
Het voornaamste origineele werk van de 18e eeuw
zijn de satirische gedichten van Le Rahé (1745— ’91).

In de 19e eeuw heeft de populaire poëzie in Bretagne
haar hoogsten bloei beleefd. Zij wordt in twee klassen
verdeeld. Eenerzijds de Soniou, bestaande uit minne-
zangen, satiren, liederen, balladen; anderzijds de
Gwerziou (= Klachten), die gebaseerd zijn op legenden
van locale of godsdienstige betcekenis en op volks-
verhalen. Deze gedichten toonen ons het opene, een-
voudige karakter van het Bretonsche volk, hun naïeve
liefde voor de natuur, voor de velden en de zee, hun
voorliefde voor dramatische gebeurtenissen, hun
vroomheid en hun diep en oprecht Katholiek geloof.

In het bijzonder moge hier vermeld worden de beroemde
balladenverzameling Barzas Breiz, uitg. in 1839 door
Vicomte Hersart de la Villemarque (1815

—
’95).

Franco is-Marie Luzel, dichter en schrijver van Bepred
Breizad, Toujours Breton (1864), heeft zich zeer be-

ijverd voor de herleving van de Br. lett. vooral door
het verzamelen der oude mirakelspelen en der oude
balladen van het volk. Hij gaf uit Gwerziou Breiz-
Izel, chantes populaires de la Basse-Bretagne (2 dln.

Parijs 1868, 1874) en (met Anatole le Braz) de Soniou
Breiz-Izel, chansons popnlaires de la Basse-Bretagne

(2 dln. Parijs 1890). Andere verzamelingen zijn uit-

gegeven door Anatole le Braz (La Legende de la Mort,
1912— ’13), door Tronde (Ar Marvailler Brezounek,

1870), die met Le Gonidec en Milin ook de H. Schrift

in het Bretonsch heeft vertaald (1868); verder door
A. Le Moal (Pipi Gonto, 2 dln. Parijs 1902— ’08)

en C. M. Le Prat (Mravailhon ar Vretoned, 1907).
Een zeer krachtige beweging voor het herstel der

Bret. lett. is begonnen in 1890, onder leiding van
Jaffrennou en Erwan Berthou. Een priester, Le Bayon,
stichtte in 1902 het Bretonsche theater van St. Anne
d’Auray; en nog later heeft Jean-Pierre Calloc’h

(f 1917) zich zeer verdienstelijk gemaakt. In den
allerlaatsten tijd werkt J. Le Roux vooral met ver-
talingen uit de verwante letterkunde van Ierland en
Wallis; en de rustelooze energie van Emile Emault
werkt in alle richtingen.

L i t. : A. Le Braz, Le Théatre Celtique (1904)

;

Georges Dottin, Les Litératures Celtiques (1924) ;
Annales

de Bretagne (sedert 1886) ;
Revue Celtique (sedert 1870).

O Briain.
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Brct Harte, Francis, > Harte, F. B.

Bretislaw I van Bohemen benutte de
onmacht van Polen na den dood van Miesko II (1034),
om de panslavistische gedachte van > Boleslaw I

Chrobry weer op te nemen, nu met Bohemen als middel-
punt. Keizer Hendrik III trad krachtig tegen die
pogingen op en B. werd gedwongen den Duitschen
koning te huldigen.

L i t. : > Hendrik III. Slootmans.

Breton, 1° A n d r é, Fransch schrijver, eerst

voorstander van het dadaïsme, daarna kampioen van
het surréalisme; zijn zieleleven wil hij veruiterlijken

zonder met aesthetische of moreele bedoelingen reke-
ning te houden. Hoort politisch bij de communisten
thuis. * 19 Febr. 1896 te Tinchebray.
Werken: Ckamps magnétiques (1921) ; Les pas

perdus (1924); Manifeste du surréalisme
(
21929) ;

Le
surréalisme au service de la révolution (1930).

2° Jules, Fransch schilder; * 1 Mei 1827 te

Courrière (Pas de Calais), f 6 Juli 1906 te Parijs.

Leerde te Gent bij Felix de Vigne en te Parijs bij

Drolling. Zijn romantische werken hebben een diepen
zin en een groote bekoring.
Voorn, werken: De zegening der korenvelden

(1857, Parijs, Luxembourg-museum)
; Terugkeer der

maaior8 (1853). — L i t. : Breton, Le pcintre-paysan
(1896, een autobiographie)

; Vachon, J. B. (1899).
3° N i c h o 1 a s, Engelsch dichter en prozaschrij-

ver uit de school van Wyatt en Surrey, en den kring
van Philip Sydney. Van zijn leven is weinig bekend.
* ca. 1545, f ca. 1626. Schreef zeer veel verhalende,
zedekundige, godsdienstige en allegorische werken en
werkjes in proza en versvorm sedert 1577, maar is

alleen bekend gebleven om zijn korte liederen (vooral
de zes in een verzamelwerk: England’s Helicon, 1600)
en de herdersdichten van zijn: Passionate Shepheard
(1604).

U i t g. : Prozawerken, door Ursula Kenlish-Wright
(1929). Pompen.
Breton de los Hcrrcros, M a n u e 1,

Spaansch tooneelschrijver en dichter; * 1796 te Quel
(Logrono), f 1873 te Madrid. Van 1834 tot 1847 direc-

teur van de Nationale Bibliotheek, in 1837 lid van de
Spaansche Academie. Aanvankelijk vertaalt hij vele
Fransche werken, doch Juan Nicasio Gallego brengt
hem tot meer oorspronkelijk werk. Dan eerst krijgt

zijn werk een sterk persoonlijk karakter en wordt hij

de uitbeelder van zuivere typen vooral uit de midden-
standen. Op vele plaatsen ironisch is zijn werk toch
ook van didactische strekking.
Voorn, werken: Marcela o cuél de los tres (1831)

;

La Escuela de Matrimonio (1853) ;
Muérete y veris (1837)’

El Pelo de la dehesa (1840) ;
A Madrid me vuelvo (1828)

;

Una noche en Burgos. — L i t. : Marqués de Molino,
Bretón de los Herreros, recuerdo de su vida y de sus
obras (Madrid 1883) ; G. Le Gentil, Le Poète M. Bretón
de los Herreros et la société espagnole de 1830 k 1860
(Parijs 1909). Borst.

Bretonneau, P i e r r e, Fransch geneesheer;
* 1778, f 1862. B. leverde een patholoog-anatomische
beschrijving van typhus en van de keelziekte, door hem
d iphtheritis genoemd

; vond ook de canule
uit, om bij verstopt raken van de keel de lucht door
een gat onder het strottenhoofd toegang tot de long
te geven. Hij was een zeer beroemd en excentriek man.
Zijn leerlingen waren o.a. Velpeau en Trousseau.

Schlichting .

Bretons, Keltische bewoners (ong. 1 200 000)
van Bretagne (Frankrijk). Uit Comwall ong. 500 na

Chr. overgekomen. Klein van gestalte, donker haar.
Zeer gehecht aan de traditie; Katholiek en monarchaal.
Vele oude gebruiken. Oude gedenkteekens (dolmen,
menhirs, cromlechs). De oude kleederdrachten raken
hier en daar in onbruik. Het gebruik der taal gaat
achteruit.

L i t. : J. Choleau, L’expansion bretonne au XXe
siècle (Parijs 1922) ; A. Chovrillon, La Bretagne d’hier
(Parijs 1925). Heere.
Deze zuivere Kelten waren na den dood van Karei

den Grooten de felste bestrijders van het Frankische
rijk. Zoowel Lodewijk de Vrome als Karei de Kale
hadden veel met hen te stellen. Toen Hugo Capet
de regeering aanvaardde (987) in Frankrijk, vormden
de Bretons het afzonderlijke hertogdom Bretagne,
dat een sterken steun had in het zelfstandig karakter
zijner bevolking. Van de Bretons zijn tallooze sagen
afkomstig, o.a. die van koning Arthur. Reeds in de
M. E. zijn die sagen door Golfrid van Monmouth
verzameld in een Latijnsche kroniek. Slootmans .

Bretonsche kunst. De Bretonsche kunst is

bij uitstek een religieuze volkskunst en staat hoofd-
zakelijk onder invloed van Frankrijk, Vlaanderen en
Italië (16e eeuw). De bewaring, dat zij altijd later in
stijl is dan de groote algemeene Fransche kunst, is

in haar algemeenheid onjuist.

I . Bouwkunst, a) Romaansch (sinds 1032).
Van antieke Romeinsche bouwwerken bestaan nog
maar weinig resten. Men onderscheidt twee invloeden:
1° De architectuur van Poitou: Loctudy, Dinan
(St. Sauveur), Quimperlé (Ste. Croix). 2° De Norman-
dische architectuur (invloed op de siermotieven).
In de 12e eeuw zocht men enkel vanuit het koor en
de zijschepen te verlichten (bouwschool van Pont-
Croix).

b) Gotiek. Vertoont de kenmerken der bouw-
kunst van het Loire-dal en van Normandië. Lang
echter bleef men nog bij de platte dakbedekking uit
eikenhout. Invloed der Engelsche bouwkunst. Bloei-
periode onder de regeering van hertog Jan V (1399

—

1442). Kenmerkend Bretonsch zijn: 1° de portalen,
die belangrijk worden, zoodra ze vergaderplaats der
gemeente zijn. Bekendste portalen: Lanmeur, Perros-
Guirec, Merlevenez, St. Pol-de-Léon, kathedraal.
In de 16e eeuw wordt het portaal als deel van
den toren gebouwd (Hennebont, Bourbriac enz.).
2° De klokketoren, die een bedekte colonnade
krijgt tusschen spits en vierkant torenmassief (waarsch.
het eerst te Rosporden); aanvankelijk staat hij op de
viering van het transept, of op het Z. dwarsschip
(Tréguier). Kleinere torens bevinden zich of op den
dwarsbeuk: of op een der bogen van het transept.
Later worden zij breeder en vergroeien geheel met den
gevel. Karakteristiek zijn nog de zgn. „ossuaires”
of knekelhuizen, aanvankelijk met arcaden in de dikke
kerkhofmuren uitgekapt (einde 15e eeuw), later aan
de Zuidzijde der kerk aangebouwd. Kenmerkend
woonhuis is het „maison a pondalé”, waarvan het
centrum een bedekte binnenhof is met aan ééne zijde
een reusachtigen schoorsteenmantel, aan de andere
zijde rijen balkons, zooveel als er verdiepingen zijn.

Het boerenhuis vertoont vnl. het rechthoekig en het
T-type.

c) Renaissance-Klassicisme (sinds
begin 16e eeuw). Nog sterker doet zich het karakter
van volks- en boerenkunst gelden: men houdt sterk
aan het verleden vast. De bedekking bleef nog lang
van hout (vaak gepolychromeerd, zoo te Pleyben
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1564—1571). Veranderingen in eigen stijl ondergaan:

1° de koorafsluiting; 2° het portaal; 3° de klokketoren,

die een reusachtige bekroning wordt van het portaal.

Aan den ingang der kerkhoven verheffen zich monu-
mentale poorten.

Op zeer vele plaatsen bevindt zich, afgescheiden

van kapel of kerk, een gewijde bron, bestaande

uit een rechthoekig of trapezium-vormig bassin, ten

deele bedekt door een diepe nis met gedrukten

spitsboog, en ccn rijk versierde wimperg. In de Renais-

sance wordt dit alles meer horizontaal (bronnen te Le

Drennec, Saint Vennec, Bieuzy, Le Folgoët en Bukt).

II. Beeldhouwkunst. Uit de Gotische periode

verdienen vooral de beeldenversieringen van de kapel

van Folgoët (portaal, tympaan: leven van Christus,

Apostelen, heiligenbeelden) vermelding. Verder enkele

sterk onder Z. Franschen invloed vervaardigde graf-

monumenten. De altaarstukken, zooals die van Fol-

goët, Rennes, Larmor, zijn waarschijnlijk import van
Antwerpsche ateliers. Eigen stijl vertoonen de graf-

leggingen van Locronan, Lampaul (1676) en St.

Thégonnec (1702), alsmede de rijk bewerkte doopvont-

baldakijnen (Trédrez, ca. 1550, Lampaul-Guimiliau,

1650). Deze kunst is vaak uiterst onbeholpen van

uitwerking, doch zeer levendig van uitdrukkingen

van een schier overdadige ornamentatie. Vermaard-

heid geniet Bretagne vooral: 1° om zijn rijk bewerkte

„j u b é’s” of dokzalen, waarvan er vele nu, om het

gezicht op het altaar vrij te maken, zijn verwijderd.

2° De > calvariebergen, welke meestal meerdere

gebeurtenissen uit het Lijden voorstellen en bekroond

worden door een hoog kruisbeeld, meestal onder het

corpus voorzien van één of twee tamelijk breede dwars-

balken, op wier uiteinden zich voorstellingen van

Maria en Joannes en van ruiters te paard bevinden.

De vierkante, veelhoekige of ronde basis, waarop zij

opgericht zijn, is dikwijls tot bij de 3 m hoog (Tronoën).

III. Schilderkunst. Deze bezet in Bretagne maar
een ondergeschikte plaats en is meestal decoratief

(Kerknascléden en de Doodendans van Kermaria

Nesquit). Niet zelden werden de muurbalken met
siermotieven beschilderd. Een meer voorname plaats

echter nam de glasschilderkunst in.

Dol bevat in de koorafsluiting een groot venster uit

de 13e eeuw. Den grootsten bloei bereikte de Breton-

sche glasschilderkunst in de 15e en 16e eeuw, onder

Ital., Vlaamschen en Duitschen invloed. De goud-
smeedkunst, die in de periode der Gotiek rijke

reliekschrijnen schiep, richt zich in de Renaissance

geheel naar Italië (ateliers van Morlaix).

IV. Het ornament vertoont sterk Keltische

kenmerken: liefde voor overdadig doorelkander

gestrengelde, of met den passer getrokken lijnen en

concentrische cirkels (zgn. „gateaux”), styliseering

van mensch-, dier- en plantmotieven.

L i t. : Banéat, Le département d’Ille-et Villaine.

Histoire, archéologie, monuments (3 dln. 1927-1929)

;

de las Cases, L’Art rustique en France. 111 La Bretagne

(1926) ;
Gruyer, Les Saints bretons (1926) ;

id., Cha-

pelles bretonnes (1926) ;
Waquet, Le musée breton de

Quimper (1926); NicoUe, Le Musée de Nantes (1926):

Gruyer, Retables et jubés bretons (1927) : id., Fon-

taines bretonnes (z.j.) ;
id., Calvaires bretons (z.j.);

Waquet, L’Art breton (2 dln. 1933). Knipping.

Bretonsche letterkunde, > Bretagne (s.v.).

Breu, Jörg (de Oude), schilder en teekenaar

(voor houtsneden en glasschilderijen) te Augsburg.
* 1480, f 1537. Leerling van Burgkmair en Holbein

den Ouden. Zeer vruchtbare Renaissance-meester, wat

druk van stijl. Hij leverde vele illustraties voor boeken.

L i t. : H. Röttiinger, in Wiener Jahrb. (XXVIII) en

in Repert. f. Kunstwiss. (XXXI).
Breuëh, P o c 1 o, > Bras (Poelau).

Breuer, een Weensch oogarts, 19e eeuw, verwierf

bekendheid door zijn methode, zenuwzieke patiënten

tot genezing te brengen door middel van het laten

reproduceeren van oude herinneringen en het laten

geven van invallende gedachten. In samenwerking

met Freud heeft B. mede den grondslag gelegd voor

de psycho -analytische behandelings-methode. Carp .

Brem/ el, > Son c.a. (N. Br. gem.).

Brem/cl, naam van schildersfamilie, >Brueghel.

Breuil, Henri E. P., priester, Fransch

archeoloog. * 1877 te Mortain. Bestudeerde de pre-
historische kunst in verband met de vondsten in

Fransche en Spaansche grotten. Sedert 1929 professor

aan het Collége de France. Schreef zelfstandig of in

samenwerking met andere geleerden, o.m.: L’Art a

ses débuts (1906); L’Evolution de 1’art quatemaire

(1909); Les Cavemes de la région cantabrique (1912).

E. De Waele.

Breuk. 1° In de geologie geschiedt breukvorming

door het vereffenen van spanningen in de aardkorst,

hetzij die spanningen het gevolg zijn van aardbevingen,

gebergtevormende bewegingen of van minder belang-

rijke oorzaken als verweering, afkoeling, uitdroging,

die breukvorming op kleinere schaal teweegbrengen.

Bij aardbevingen kunnen in het catastrophengebied

geweldige, meest verticale breuken gevormd worden

met het uiterlijk van gapende spleten. Niet alleen

spleten doch ook breukvormige verzakkingen van het

terrein met aanzienlijk hoogteverschil kunnen hun
ontstaan aan aardbevingen te danken hebben. Zoo

ontstond in 1891 bij de aardbeving van Mino-Owari

in Japan een bodemverschuiving langs een bijna verti-

caal breukvlak. Nog talrijke gevallen zijn bekend, dat

door aardbevingen relatieve bewegingen langs een

min of meer verticaal breukvlak plaats hadden.

Breukvorming in de > tectonische geologie, is

een zeer gewoon verschijnsel en kan door druk of

door rek te voorschijn worden geroepen. In het eerste

geval wordt, voor zoover de aardlagen niet door bui-

ging tot plooien vervormd worden, gewoonlijk het

eene deel van een aardlagenpakket op het andere

geschoven, men spreekt dan van een opschui-
ving. Opschuivingen geschieden meestal langs min
of meer scheefloopende vlakken en kunnen aanzien-

lijke verplaatsingen van aardlagen veroorzaken

(bijv. de breuken in de Bovenrijnsche Laagvlakte,

het Colorado -plateau, de Oost-Afrikaansche breuk-

zone).

Treedt r e k op in de aardkorst, dan ontstaan niet

eenvoudig spleten, zooals bij aardbevingen, doch

daar in den regel ook verticale krachten werkzaam

zijn, worden er afschuivingen gevormd.

Een bijzonder soort van breuken zijn die, waarbij

het breukvlak nagenoeg verticaal staat. Dergelijke

breukvlakken komen dikwijls parallel aan elkaar

voor en begrenzen relatief hoogere en lagere schollen

van de aardkorst, resp. horsten en slenken genaamd.

Een voorbeeld van een dergelijk gebouwd gebied

vinden wij in Nederland in Z. Limburg. Is de bewe-

gingsrichting van de tusschen meerdere breukvlakken

gelegen schollen in een gegeven richting steeds dezelfde

geweest, dan spreekt men van trapbreuken.
I In het landschap is dikwijls van de breukvorming
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weinig of niets te zien. Vele belangrijke breuken zijn

in perioden van gebergtevorming millioenen jaren

geleden ontstaan; het ontstane niveauverschil is

sindsdien reeds lang door erosie vereffend. Door het

bestudeeren van het terrein en door het interpreteeren

van geologische kaarten, is het echter den geoloog

veelal mogelijk den dagzoom van breuken in het ter-

rein te volgen.

Op den bodem van de oceanen, waar vrijwel geen

erodeerende werking plaats vindt, zijn de door breuken
ontstane hoogteverschillen dikwijls in den vorm van
honderden meters hooge, steile wanden bewaard
gebleven, zooals o.a. door de > Snellius-expeditie

(1929
—

’30) in de Oost-Indische zeeën is vastgesteld.

Breukvorming op veel kleinere schaal kan het

gevolg zijn van krimping door afkoeling (bazaltzuilen).

Door eenzijdigen druk kan in een gesteente druk-
splijting of clivage optreden. Deze soort

van breukvorming
vindt men vnl. in

fijnkorrelige, ge-

plooide gesteenten

en uit zich als een

stelsel van even-

wijdig aan elkaar

verloopende breu-

ken, die dwars door

_ alle plooien gaan
Druksplijtmg (clivage) in en waarvan de rich-

dwarsprofiel.
ting ongeveer lood-

recht op de drukrichting staat.
2° Bij mineralen verstaat men onder breuk het min

of meer onregelmatige scheidingsvlak, dat men ver-

krijgt bij het stukslaan van mineralen. Dit vlak is

voor sommige mineralen een karakteristiek herken-

ningsmiddel. De breuk treedt op bij niet of slecht

splijtbare mineralen en kan zijn: schelpachtig, splin-

terig, hakig, aardachtig, effen of oneffen. Crommelin.
3° Inde geneeskunde noemt men breuk (> Hernia)

het naar buiten

treden van inge-

wanden uit de

buikholte, soms
naar naburige li-

chaamsholten,

meestal naar de
oppervlakte van
het lichaam toe,

waar dan een door

weeke deelen be-

dekte zwelling

ontstaat. Bij dit

naar buiten treden

wordt bijna altijd

het buikvlies mee
uitgestulpt. De
uitstulpingvanhet

buikvlies is de
breukzak; de
plaats inden buik-

wand, waar de
breuk is ontstaan,

is de breuk -

poort; de uit-

gedrongen buikin-
houd is de b r e u k i n h o u d. De breukpoort ligt

meestal op anatomisch voorbeschikte plaatsen van
den buikwand, voorbeschikt hetzij door spierzwakte,

hetzij door hiaten in de spieren, waar openingen zijn

om organen te laten passeeren, of door litteekens

van den spierwand. Men noemt de breuken naar de
plaats der breukpoort; naast tal van zeldzaam voor-
komende breuken onderscheidt men vooral liesbreu-

ken, navelbreuken, dijbreuken, buiklitteekenbreuken.

Het verloop der breuk is verschillend. Slechts

zelden treedt spontane genezing op, meestal wordt
de breuk langzaam grooter en veroorzaakt last door
de grootte der zwelling zelve en door stoornis in de
functie van den breukinhoud; soms treden gevaarlijke

complicaties op, waarvan de beklemming de
voornaamste is. Beklemming is de toestand, die

ontstaat, als de breukinhoud op een nauw gedeelte

van de breukpoort zoodanig beklemd wordt, dat stoor-

nis in de bloedcirculatie ontstaat, waardoor voeding
en leven van den breukzakinhoud in gevaar komen.
Betreft dit darminhoud, dan wordt de darm afgesloten,

gepaard met heftige pijn en braken.

Behandeling van breuk is tweeërlei: a)

door breukbanden, b) door operatie. De breuk-
band is een stalen veer of een elastische buikgordel,

waaraan een pelotte is bevestigd, welke de breukpoort
afsluit en de ingewanden belet naar buiten te komen.
De operatie is zoo weinig gevaarlijk en geeft

zulke goede resultaten, dat ze, behalve bij ouden en
zwakken, steeds aan te raden is. Bij beklemde breuken
is ze noodzakelijk, als de beklemming door eenvoudige
middelen niet op te heffen is. De operatie bestaat in het

vrij leggen van den breukzak, het terugbrengen van
den inhoud al of niet na verwijding der breukpoort,

het wegnemen van den vrij gemaakten breukzak, het

stevig maken der breukpoort. De operatie kan geschie-

den onder plaatselijke verdooving of narcose.

Krekel.

Voor breuk van beenderen, > Beenbreuk.
4° In de bouwkunde verstaat men onder breuk de

vernieling van materiaal door overbelasting. Deze kan
ontstaan door trek, druk, schuiving en wringing of

door een combinatie van deze. Voordat breuk optreedt,

ondergaat het materiaal een blijvende vormverande-
ring, doordat de elasticiteitsgrens is overschreden.

Voor vele materialen en vooral voor delfstoffen is het

onderzoek van het breukvlak van belang. Rademaker.
5° In de wiskunde. Een rationale breuk a/b of

a : b is de verhouding van twee getallen a en b, waarbij

a de teller en b de noemer genoemd wordt (noemer
nooit gelijk aan nul). Een breuk, bijv. 5 /8, heet onver-

eenvoudigbaar, als teller en noemer niet door een

gemeenschappelijken factor kunnen worden gedeeld

(anders: vereenvoudigbaar).

Men mag teller en noemer met eenzelfde getal ver-

menigvuldigen of door eenzelfde getal deelen. Om
twee breuken op te tellen of af te trekken, maakt
men ze eerst gelijknamig,d.w.z. met denzelfden noemer.
De som (het verschil) van twee gelijknamige breuken
is weer een gelijknamige breuk, waarvan de teller de
som (het verschil) der oorspronkelijke tellers is. Het
product van twee breuken is een breuk, waarvan de
teller het product der oorspronkelijke tellers, de noemer
het product der oorspronkelijke noemers is.

Het omgekeerde van een breuk verkrijgt men door
teller en noemer te verwisselen. Om door een breuk
te deelen, kan men vermenigvuldigen met het omge-
keerde.

Men onderscheidt oneigenlijke b. (teller veelvoud van
den noemer, bijv. 21

/7 ), echte (teller kleiner dan de
noemer, bijv.

6
/7), onechte (teller gelijk aan of groo-
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ter dan de noemer, bijv. 11
/7), en samengestelde breu-

ken (teller of noemer of beide weer breuk). Niet-

geheele getallen kunnen worden geschreven als een

tiendeelige of decimale breuk, bijv. 3104 /625 = 3,1664

(genaamd afbrekende decimale breuk). Met 3,1664

wordt bedoeld de breuk, die men krijgt door de cijfer-

groep 664 oneindig dikwijls te herhalen, dus de breuk

3, 1664664664 . . . . ;
de cijfergroep 664 heet de

periode van de breuk, en de breuk zelf heet een

repeteerende of periodieke decimale breuk. Voor de

berekening van een periodieke breuk, waarvan de

periode uit n cijfers bestaat, vermenigvuldige men die

breuk met 10n — 1, bijv.

103 x 3,1664 = 3166,4664

1 x 3,1664 = 3,1664

999 x 3,1664 = 3163,3

3,1664 = 31633
/9990 = 31663 /9990 .

Een rationale breuk, waarvan de noemer geen

andere ondeelbare factoren dan 2 en 5 bevat, geeft een

afbrekende decimale breuk, de overige rationale breu-

ken geven alle periodieke breuken. Irrationale getallen

worden aangegeven door oneindig voortloopende

niet-periodieke decimale breuken. > Kettingbreuk.

L i t. : Weber-Wellstcin, Encyklopadie der Elementar-

Mathematik (I
41922). v . d. Coryul.

6° Voor breuk in de economie, > Bankbreuk.
7° Voor breuk in de heraldiek, > Breken.

Breukbelasting, belasting van een materiaal-

waarbij breuk op-

treedt. De breuk-
spanning, dus de

belasting per cm2
,

waarbij breuk in-

treedt, wordt op de

zgn. „trekbank” ge-

meten. Voor deze

„trekproeven” worden
normaalstaven, proef-

stukken van het te

onderzoekenmateriaal

met genormaliseerde

afmetingen, gebezigd. De verschijnselen, die optreden

bij geleidelijke vergrooting van de belasting der trek-

staaf
,

zijn rek en >dwarscontractie.
Volgens de Wet van Hooke neemt de rek evenredig

met de belasting toe. Dit geschiedt in werkelijkheid

echter maar tot een bepaalde belasting van de staaf,

dus voor 1 cm2 gerekend tot een bepaalde normaal-

spanning, de zgn. evenredigheidsgrens (punt a).

Oa is dus een rechte lijn. Daarna neemt de rek sneller

toe dan de trekspanning o tot punt b, de elasticiteits-

grens, bereikt wwdt. Daarboven treden blijvende

vormveranderingen op. Bij punt c begint het vloei-

verschijnsel, neemt de rek snel toe, terwijl o ongeveer

constant blijft. Bij d treedt breuk op, daalt a plotse-

ling en is de breukspanning bereikt. Het is gebleken,

dat de tijdsduur invloed heeft op het materiaal;

langzamer aangroeien van de belasting is gunstiger.

Practische gegevens der breukspanningen van de

diverse materialen vindt men in de technische hand-

boeken. v. Lammeren.

Brcukcijfers zijn cijfers, welke hoog of laag

staan, bijv. 1
,

2
,

8
,
enz. en 1? 2 , 3 ,

enz. Door een schuin

streepje verbonden vormen zij breuken, bijv. 1
/2 ,

2
/s»

enz.

Breukelen-I\ ijenrode, gem. in de provincie

Utrecht, gelegen aan den Westelijken oever van de

Vecht, ca. 15 km ten N.W. van Utrecht, op eenigen

afstand van de spoorlijn Utrecht—Amsterdam. Opp.

1 114 ha, hoofdzakelijk rivierklei. 3 049 inw. (31 Dec.

1932), waarvan ruim de helft Ned. Herv., 29% Kath.

(parochie van den H. Jo^nnes) en 15% Gereformeerd.

Tot de gemeente behoort o.a. Nijenrode, één van de

vele buitens, die door Amsterdammers in de 18e eeuw

langs de Vecht werden aangelegd. Voornaamste bron-

nen van welvaart: veeteelt (bekende kaasmarkten),

zuivelbereiding en industrie (betonproducten).

AJcveld.

Breukelcn-St. Picters, gelegen tegenover

Breukelen-Nijenrode, opp. 1 270 ha, bestaande uit

klei (langs de Vecht) en veen (in het O.); een deel van

de Loosdrechtsche plassen met het gehucht Breukeler-

veen behoort tot de gemeente. 878 inw. (31 Dec. 1932),

waarvan 75% Ned. Herv. en Gereformeerd en 21%
Kath. Voornaamste bestaansmiddelen zijn veeteelt

en landbouw. Tot de gemeente behoort de buitenplaats

Oudaen. Akveld.

Breukhypothesen zijn hypothesen, die aan-

geven door welke factoren de belastingsgrens van een

constructie beheerscht zou worden. Bij evenredige

vergrooting van de belasting van een bepaald con-

structiedeel wordt aan de bruikbaarheid er van een

uiterste grens gesteld door het optreden van een breuk.

Het ligt dus voor de hand de verschijnselen te bestu-

deeren, waaronder bij eenig materiaal breuk kan
optreden. Alle breukhypothesen gaan uit van de ver-

onderstelling, dat de in een bepaald punt optredende

breuk afhankelijk moet worden gesteld van den in dat

punt op het oogenblik van breuk aanwezigen spannings-

toestand. Aangezien de voor sterkteberekeningen

eenig bruikbare elasticiteitsformules die zijn, welke

op de Wet van Hooke steunen, zou het wenschelijk

geweest zijn, dat men er naar gestreefd had, hetzij op
hypothetischen, hetzij op experimenteelen grondslag,

al de grensspanningstoestanden te bepalen, waarbij het

materiaal juist ophoudt de Wet van Hooke te volgen.

Een constructie zou dan betrouwbaar zijn, wanneer bij

de voorgeschreven belasting in geen enkel punt één

dezer grensspanningstoestanden zou optreden. L a m é

geeft aan, dat de belastingsgrens van een constructie

beheerscht zou woorden door de grootste optredende

normale spanning, daarbij aannemende, dat de con-

structie veilig was, indien in elk punt de optredende

trek- of drukspanning kleiner bleef dan een bepaalde

aan een trekproef ontleende max. toelaatbare spanning.

Omdat bijv. de ervaring leert, dat de grootste toe te

laten alzijdige drukspanning veel grooter is dan de toe

te laten eenzijdige drukspanning, is deze breuk -

hypothese in vele gevallen ondoeltreffend. Volgens

de breukhypothese van Coulomb is de grootst

optredende schuifspanning maatgevend. Met behulp

van spanningscirkels van Mohr is aan te toonen,

dat dit niet juist kan zijn. Willekeurig groote hoofd-

spanningen zouden in eenig punt der constructie

kunnen optreden, mits slechts het verschil van deze

kleiner bleef dan 2 maal de toelaatbare schuif-

spanning. De breukhypothese van Poncelet
acht de grensspanning" dan bereikt, wanneer de

specifieke rek in een bepaald punt een be-

paalde grenswaarde E t overschrijdt.

Deze hypothese is gebaseerd op de gedachte, dat

de belastingsgrens van een constructie beheerscht

wordt door de evenredigheidsgrens van het materiaal

en wordt tegenwoordig nog veelvuldig toegepast, alhoe-

wel de overeenstemming met de werkelijkheid, vooral
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voor vloeiijzer, niet ideaal te noemen is. Mohr heeft

in een artikel: „Welche Umstande bedingen die Elas-

tizitatsgrenze und den Bruch eines Materials” den
weg tot een doeltreffende oplossing van het vraagstuk

gegeven. Hij ging daarbij uit van de veronderstelling,

dat de bij eenig vlakte-element optredende breuk
(resp. het over elkaar glijden van twee aangrenzende

vlakte-elementen en het daarmede samenhangende
overschrijden van de elasticiteitsgrens) afhankelijk

gesteld moet worden van de op het element (resp. de

elementen) werkende trek- en schuifspanningen o en r.

Terwijl de hypothese van Coulomb-Mohr-Guest in

ieder geval de voorkeur verdient boven die van Ponce-

let, staat zij weer achter bij de nieuwere veronder-

stellingen van Becker, Haigh, Huberen
Schleicher, wat uit het proevenmateriaal der

laatste jaren is gebleken. Voor practische berekeningen

is de hypothese van Becker minder geschikt, zoodat

die van Haigh en Huber in de practijk de meeste kans

van toepassing zullen hebben. De breukhypothese

van Lamé zal slechts bij zeer brosse materialen toe-

passing kunnen vinden.
L i t. : Mohr, Zeitschrift des Vereines Deutscher

Ingenieure (1900, blz. 1524) ;
Becker, 85e. Bulletin

Engineering Experiment station University of Illinois

(1916) ;
Haigh, The strain-energy function and the

elastic li init. in The Reports on the state of Science (1919);

Schleicher, Zeitschrift für angewandte Mathematik u.

Mechanik (1925) ;
Biezeno, Breukhypothesen (Polytechn.

Weekblad 1926, nrs. 1, 5, 11, 16, 23, 26).

v. Lammeren.
Breukkruid, volksnaam voor Hemeraria glabra,

als volksmiddel gebruikt bij ziekten der urinewegen.

Breuklijn, in de geologie, is de snijlijn

van een breuk met het aardoppervlak, ofwel een spleet,

waarlangs een verschuiving van aardlagen plaats

vindt.

Breuklijntrap. Wanneer tengevolge van tecto-

nische bewegingen gesteenten van verschillende

weerstandskracht aan elkaar grenzen en de erosie, bijv.

door opheffing van het gebied, verlevendigd wordt,

dan zullen de harde gesteenten slechts weinig, de

zachte gesteenten echter in sterke mate worden weg-
genomen en er ontstaat in het landschap een b.:

een steilrand achter een laagte, ongeveer ter plaatse

van de breuklijn. Voorbeeld: de b. van Benzenrade,

waar het harde Krijt van het Ubachsberg-massief

met een steilrand oprijst boven de laagte van de zachte

Tertiaire zanden ten Z. van de spoorlijn Heerlen

—

Voerendaal. Hol.

Breukspanning , > Breukbelasting.

Breuksteen noemt men alle natuursteen, welke,

in kleine stukken gevonden of gewonnen, zonder

noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan,

in metselwerk en voor fundeering van wegverhardingen
worden toegepast.

Breuktheorie heeft, in de technische mecha-
nica, betrekking op de samengestelde belasting

van staven, welke aan buiging met wringing onder-

hevig zijn. Men kan dan, volgens deze theorie, de
beide momenten vervangen denken door één (denk-

beeldig) buigend moment, dat hetzelfde breukgevaar
geeft. Volgens de breuktheorie van Poncelet is de
maximum rek maatgevend, volgens die van Guest
de maximum schuifspanning. Eerstge-

noemde kan toegepast worden op harde materialen

(gietijzer, gehard staal, enz.) de laatste op zacht mate-
riaal (vloeiijzer, vloeistaal, enz.). P. Bongaerts .

Breuktrap, > Breuklijntrap.

Breul, K a r 1, Duitsch Germanist; grondlegger

van de wetensch. studie van Duitsche taal en letteren

in Engeland. * 10 Aug. 1860 te Hannover. Prof. te

Cambridge.
Hoofdwerken: The Cambridge Songs : A

Goliard’s Song-Book of the llth Century (1915) ; The
Cambridge Reinaert Fragments (1927) ;

The Romantic
Movement in German lit. (1927).

Breul, M i c h e 1, Fransch philoloog. * 26 Maart
1832 te Landau (Rijnpalts) uit Fransche ouders,

f 1915. Eerst maakte hij studies in Frankrijk, sinds

1852 studeerde hij in Berlijn bij de Oriëntalisten Bopp
en Weber. Na 1864 professor aan het Collége de France.

Hij schreef enkele mythologische en linguistieke

werken, o.a.: Etude des origines de la religion Zoro-

astrienne (1852), Mélange de mythologie et de lin-

guistique
(
al882), Essai de sémantique Science des

significations (1897). Met A. Bailly samen schreef hij

een Dictionnaire étymologique latin (1902) en hij

vertaalde Bopp ’s hoofdwerk als: Grammaire comparée
des langues indo-européennes (1867

—
’72). Weijnen.

Breuning , Moritz Gerhard von, zoon
van Stephan (* 1774 te Bonn, f 1827; jeugdvriend van
Beethoven), schrijver van : Aus dem Schwarzspanier-

hause (1874); herziene druk met aanvulling van Alfr.

Kalischer (1907), dat waardevolle gegevens voor Beet-

hoven ’s laatste jaren bevat. * 1813, f 1892 te Weenen,
als lid van den geneeskundigen raad. B. verkeerde

als kind dagelijks met Beethoven in diens laatste

levensjaren (Beethoven ’s „Ariel” en „Hosenknopf”)
en wordt dikwijls genoemd in de Konversationshefte.

Piscaer.

Breusing ,Friedrich August Arthur,
studeerde wis- en sterrenkunde, werd in 1850 leeraar

aan de zeevaartschool te Bremen, in 1868 directeur

er van. Hij hield zich ook met de geschiedenis der

aardrijkskunde bezig. * 18 Maart 1818 te Osnabrück,

f 28 Oct. 1892 te Bremen.
Werken: Gerhard Kremer, genannt Mercator

(1869) ; Leitfaden durch das Wiegenalter der Kart (1883);
Das Verebnen der Kugeloberflüche für Gradnetz-
entwürfe (1892). v. Velthoven.

Breust, > Eysden.

Breve. Naar hun uitwendigen vorm worden de
brieven der pausen gewoon lijk in > b u 1 1 e n en

breven onderscheiden. Een breve, of brief van
korten inhoud in den vorm van een breve, wordt
doorgaans op fijn wit papier in eenvoud igen stijl

geschreven. De naam van den regeerenden paus gevolgd
door zijn naamnummer, en de zinsnede „ter eeuwige
(toekomende) gedachtenis van onderhavig besluit”

[ad perpetuam (futuram) rei memoriam] vormen
het opschrift; en op het einde, onder het motto „met
des visschers ring” (sub annulo piscatoris) staat het
roode inktzcgel ingedrukt, met de beeltenis van
Petrus, die het vischnet ophaalt. Breven worden
onderteekend door den staatssecretaris, ofwel, zoo ze

van minder belang zijn, door den kanselier der breven.
Breven noemt men soms in ruimeren zin alle pauselijke

brieven, die geen bullen zijn. Vromant .

Brevet, ander woord voor vliegbewijs,
het bewijs, dat recht geeft, na het afleggen van het
vereischte examen, om vliegtuigen te besturen. De
Luchtvaartwet in N e d. kent vijf verschillende b.,

nl. het brevet A, ook genaamd sportbrevet, dat de
bevoegdheid geeft tot het besturen van sportvlieg-
tuigen, behalve voor kunstvluchten en wedstrijden;
het brevet Ah, dat behalve de voomoemde bevoegd-



BRETONSCHE KUNST

Loctudy. Inwendige v. d. kerk. De ronde absis, de afwis-

selende kleurengraniet wijzen op den invloed van Poitou.

Guilmiliau. „Calvaire” in Renaissance-stijl. Op het plat-

form voorstellingen uit het Lijden.

Le Faouët. St. Fiacre. Kapel-jubee in eikenhout, 1480.

r ï.4

- mi
Jiiii

Saint Thégonnec. Knekelhuis in Klassicistischen stijl.



Handvotten

van

zwaarden

uit

den

Bronstijd

van

Noord-Europa.

Sieraden

uit

den

lateren

Bronstijd

van

Noord-Europo.

BRONZEN

TIJDVAK



225 Brevet van uitvinding—Brevier 226

heid ook toestaat, onder toezicht van een houder
van brevet B, verkeersvliegtuigen te besturen; het
brevet B voor het besturen van verkeersvliegtuigen,

zijnde landvliegtuigen; het brevet Bw voor ver-

keersvliegtuigen zijnde watervliegtuigen; het brevet C
voor kunstvluchten. Franquinet.

Brevet van uitvinding (Belg. Recht)
is een officieele titel, door de overheid afgeleverd,

en waaruit blijkt dat iemand op een bepaalden dag
een uitvinding voor zich heeft opgeëischt. Het b.

bewijst geenszins dat de houder inderdaad een uit-

vinding gedaan heeft. In Nederland heet het b.

octrooi, en het recht, door de overheid verleend,

octrooirecht. Het nationale recht van Nederland
en van België, alsook het internationaal privaatrecht

betreffende brevet (octrooi) zullen samen worden
behandeld: > Industrieele eigendom; > Octrooi.

F. Dievoet.

Breviarium Alarici, Breviarium Aniani,
> Lex romana Wisigothorum.

Breviarium Grimani is een met de hand
geschreven en door Vlaamsche kunstenaars (Brugsche
school) met 110 grootere miniaturen verlucht brevier.

Het was oorspronkelijk eigendom van kardinaal

Domenico Grimani, die het bij zijn dood aan de repu-

bliek Venetië vermaakte. Het boek bestaat uit 831
bladen (275x216 mm), is op twee kolommen beschre-

ven, met sierlijke randen verlucht en bevat het Min-
derbroedersbrevier. De voorstellingen zijn gracieus,

naar de natuur genomen en geven vele tafereelen uit

het dagelijksche leven in de Vlaamsche landen en

episoden uit het O. en N. Testament. De randversie-

ringen zijn samengesteld uit bloemen, vruchten of

vogels, insecten en medaillons, niet zelden op gouden
ondergrond aangebracht. Het werk dateert uit het

einde der 15e en begin der 16e eeuw. Voor de grootere

illustraties neemt men drie artisten aan, waaronder
Alexander Bening en Simon Bening (welke waar-
schijnlijk naar ontwerpen van Gossaert werkte).

L i t. : Coggiola, II B. G. della Biblioteca Marciana
di Venezia. Ricerche storicho ed artistiche (1910, inleiding

op de uitg. van het hs. door Morpurgo en de Vries)

;

Winkler, Die flamische Buchmalerei des 15. und 16.

Jahrhunderts (1925).

Knipping.

Brevier (t y p o g r.), > Lettergrootte.

Brevier (< Lat. breviarium = korte samen-
vatting).

1° Liturgisch boek, inhoudend den volledigen

tekst der Kerkelijke Getijden, en de daarop betrekking
hebbende voorschriften; gewoonlijk in vier deelen,

volgens de jaargetijden. De brevieren ontstonden in

de 11e en 12e eeuw, ten gerieve van hen, die genood-
zaakt waren de Getijden buiten het > Koor, afzonder-

lijk, te bidden. Het waren verkorte samenvattingen
van den inhoud (uitgezonderd de zang) der verschil-

lende boeken bij het Koorgebed in gebruik: Psalter,

Antiphonarium, Hymnarium, Lectionarium, Passio-

narium, Homiliarium, Collectarium e.a. De oude naam
ervoor was: Liber Horarum, Getijdenboek

;
een gedeelte

ervan, practische regels inhoudend, heette Breviarium,
welke naam later op het geheele boek overging. In

Rome ontstond (12e—13e eeuw) dat van de Romeinsche
Curie, dat zich weldra verspreidde in geheel Rome en

daarbuiten (St. Franciscus van Assisië nam het voor
zijn Orde aan). Innerlijke vervorming (overwoekering

van het Temporale door het Sanctorale), uitbreiding

der verplichte gebeden (Officies der H. Maagd en

voor de Overledenen, Graduaal- en Boetpsalmen)
enz., belemmerden zijn veralgemeening. Een her-
vorming ondernam Leo X; Clemens VII zette deze
voort, en na hem Paulus IV; het Concilie van Trente
liet haar aan Pius IV, en onder Pius V verscheen
(1568) het Breviarium Romanum, verplichtend voor
de geheele Westersche Kerk, behoudens die kerken
en Orden, wier Brevier meer dan twee eeuwen oud was.
Herziene uitgaven bezorgden Clemens VIII (1602)
en Urbanus VIII (1631), daarna (17e eeuw) verschenen
er in Frankrijk (> Neo-Gallicaansche liturgie).

De onderbreking van het Vaticaansch Concilie ver-
hinderde nadere hervormingsplannen vast te stellen.

Leo XIII zocht het Temporale te bevrijden uit de
beknelling van het Sanctorale, zijn maatregel stuitte

op bezwaren bij de geestelijkheid, wegens de grootere
lengte van het tijd-officie, juist op de drukste dagen.
Het toestaan van een votief-officie voor die dagen kon
geen oplossing heeten. Zoo nam Pius X de zaak opnieuw
ter hand (1911); zijn ingrijpende hervorming bestaat
voornamelijk uit het volgende. Gelijkmatige verdeeling
der 150 psalmen over de verschillende Getijden der
zeven op elkaar volgende dagen der week, met weg-
schrapping van herhalingen en onderverdeeling der
langere psalmen in meerdere stukken. Behoud dezer
regeling ook met feesten beneden de hoogdubbele,
op de weekdagen; en met alle feesten beneden de
dubbele 2e klas, op gewone Zondagen; voorts op den
eersten Zondag van den Advent en alle Zondagen van de
Vasten, met kortom alle feesten, welke hooge feesten

dan verschoven werden, hetgeen ook geldt voor Asch-
dag en de drie laatste dagen der Goede Week. Ook
trof de paus een dergelijken maatregel in betrekking
tot de ononderbroken lezing der boeken van de
H. Schrift. Eindelijk schrapte hij alle votief-officies

en dergelijke verplichte gebeden. Verdere hervormin-
gen bleven tot dusver uit. Zekere kerken en Orden
behielden een eigen Brevier: Milaan, Lyon, Braga,
(Toledo); Benedictijnen, Cisterciënsers, Dominicanen,
(geschoeide) Carmelieten, Kartuizers, Premonstra-
tensers.

2° Afgeleide zin van 1°: het gebed, vervat in het
boek van dezen naam; ook wel: Breviergebed; gewoon-
lijk: Officium divinum (Goddelijk Dienstwerk) of

Officium ecclesiasticum, kortweg: Officie. Oudtijds
ook, in denzelfden zin: Opus Dei; voorts Divina Psal-
modia, Ilorae Canonicae of Officium Canonicum
(voorgeschreven Uren of Getijden, Dienstwerk);
eindelijk ook Koorgebed. Gemeenlijk verdeelt het
den duur van den nacht en den dag in achten: nacht,
dageraad, ochtend, voormiddag, middag, namiddag,
zonsondergang, aanvang van den nacht (> Dag in de
liturgie). Oost- en West-Syriërs en Maronieten missen
het ochtendgebed, Kopten en Abessiniërs kennen
slechts één morgengebed en bidden verder nog (niet

gemeenschappelijk) een gebed na den aanvang van
den nacht. Eenige dergelijke Uren kenden reeds de
Joden, doch, althans vóór de ontwikkeling der syna-
gogen, meest als begeleidende gebeden van offers.

Men kan niet zeggen, dat de Kerk haar Getijden van
de Joden overnam. Het Nachtgebed : de Metten
(Matutinum, oudtijds : Vigiliae = nachtwake) is

wel van apostolischen oorsprong (Paaschwake, Zon-
dagswake . . .), eveneens de Vesper (Avondgebed,
oudtijds ook Lucernarium = uur der Lampen) en de
Lauden (oudtijds: Matutinum = dageraadsgebed),
als oorspronkelijk beide vereenigd met het Nacht-
gebed. Spoedig volgden de Terts, de Sext en de Noon,

VI. 8
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welke tot dien private gebeden waren (Didachè);

ten slotte de Priem, tusschen de Lauden en de Terts,

en de Completen, tusschen de Vesper en de Metten.

Nog vóór het midden der 6e eeuw werd in nagenoeg

de geheele Kerk een volledig, dagelijksch, openbaar

Officie gebeden. Veel had hiertoe bijgedragen de

ontwikkeling van den religieuzen staat, aan den dienst

van God toegewijd (Priem en Completen ontstonden in

de kloosters). Ooi hier vooral bleef het Officie, als

Koorgebed, tot op heden voortbestaan. Ver-

schillend ontwikkelde zich daarna dit Officie (in het

Westen: de Gallicaansche „cursus”, de Benedictijnsche,

de Romeinsche); later(7e—11e eeuw)werd het Romein-

sche overheerschend, en dan komt de periode van het

Brevier (boek; zie onder 1°). Verschillend van grootte

en samenstelling, zijn alle Getijden opgebouwd uit

psalmen, hymnen, lezingen en gebeden, en bevatten

alles wat een volmaakt gebed: lofgebed en smeek-

gebed, bevat. Als met een stralenkrans omringt hier-

mede de Kerk het dagelijksche Offer (benevens de

andere Sacramenten Gods), om als Christus’ Bruid,

met deze „vrucht van lippen, die Gods naam verheer-

lijken”, namens de geheele verloste schepping, „door

Christus aan God een altijddurend dankoffer te

brengen” (Hebr. 13. 15). > Liturgie (I en II). Zie

voorts de verschillende trefwoorden.

Lit. : Bona, de Divina Psalmodia (Rome 1653);

Thomassin, Traité de POflice divin dans ses rapports

avec 1’oraison mentale (nieuwe uitg. Ligugé 1894)

;

Baumer, Gesch. des Brevicrs (Freiburg i. Br. 1895

;

Franschc vcrt. van Biron, 2 dln. Parijs 1905) ;
Batiffol,

Le Bréviaire rom. (Parijs 1911 ;
Engelsche vert. Londen

1912) ;
Baudot, Le Bréviaire (Parijs 1929) ;

Callewaert,

de Breviarii romani Liturgia (Èrugge 1931) ;
Brinktrine,

Das röm. Brevier (Paderborn 1932) ;
Leclercq, in Dict.

d’Arch. et de Lit. (II, kol. 1262-1316, s. v. Bréviaire).

Louwerse.

Voor brevier met miniaturen, > Miniaturen.

Breviergebed. De verplichting tot het

breviergebed is ontstaan uit de aloude gewoonte der

geestelijken, die de Heilige Diensten en het psalmen-

gezang bijwoonden; sedert het opkomen der monniken-

orden werd dat koorgebed veralgemeend en nauw-

keuriger bepaald. Het gold weldra als regel, dat wie

uit het koor afwezig was, het Officie afzonderlijk

bidden moest. Vele bijzondere Conciliën maken veror-

deningen in dien zin. Algemeene wetteksten, die de

verplichting veeleer veronderstellen dan invoeren,

komen voor in de 4e Kerkvergadering van Lateraan

(1215), in die van Vienne (1311) en van Bazel (1432).

Tegenwoordig zijn tot het Breviergebed gehouden:

1° de geestelijken in de hoogere orden, dus van het

Subdiaconaat af (C.I.C. can. 135), tenzij ze wettig

tot den leekenstand teruggingen; 2° de houders van

een kerkelijk beneficie (can. 1475); 3° de plechtig

geprofeste paters en koorzusters (can. 610). De kloos-

terlingen met eenvoudige geloften moeten wel het

koor bijwonen; doch bij afwezigheid zijn ze niet

verplicht het Officie alleen te bidden.

Wie een merkelijk deel verzuimt, bedrijft doodzonde.

Geoorloofd is het Metten en Lauden van den volgenden

dag vanaf 2 uur ’s namiddags (of nog vroeger, met
bijzonder voorrecht) privaat te „anticipeeren”. In

het afzonderlijk bidden der getijden behoort men ook

eenigszins de tijdsverdeeling der onderscheidene uren

in het koor te volgen: zoo zal men Metten en Lauden

trachten te bidden vóór de Mis; Priem en Terts moeten

’s voormiddags gelezen; Sext en Noon in den vóór- of

in den namiddag; Vespers en Completen ’s namiddags.

Het zeggen der getijden moet een mondgebed zijn;

het mag niet willekeurig onderbroken worden; men
moet de bedoeling hebben te bidden; wat de aandacht

betreft, dient men ten minste zich te onthouden van

uiterhjke handelingen, die uiteraard alle inwendige

aandacht onmogelijk maken.

Van het Breviergebed is men verontschuldigd in

geval van wezenlijke onmogelijkheid, of van groot

bezwaar, bijv. wegens ziekte. Dispensatie verleenen

de Apostolische Stoel en, om een dringende reden, de

Ordinaris, krachtens C.I.C. can. 81; door bijzonder

indult heeft deze dikwijls nog breeder volmacht.

Lit.: > Horae canonicae. Salsmans.

Brévilie, Pier re de, Fransch componist;

* 21 Febr. 1861; schreef opera’s, tooneelmuziek, koor-

werken (o.a. Scène mystique Ste. Rosé de Lima),

orkest- en kamermuziek.
Brevis csse labóro, obscurus fio is een

waarschuwing van Horatius in Ars Poëtica (25 en 26),

om niet door het overdreven vermijden van de eene

stijlfout in de andere te vervallen: „Met moeite tracht

ik puntig te zijn, maar word daardoor duister”.

Vgl. Boileau, Art. Poétique (I, 64—68).

Brcvity is the soul of wit, in Shakespeares

Hamlet 2.2, waar Polonius „de werkelijke oorzaak

van Hamlets waanzin” aan den koning en de koningin

zal uitleggen, zeggend: „daarom, wijl beknoptheid de

pit is van ’t vernuft, en uiterlijke vorm en opsiering

slechts verveling, zal ik het kort maken”. Waarna

de koningin op hetzelfde nog eens aandringt: „meer

inhoud, minder kunst”. Brouwer.

Brews, > Mensuraalschrift.

Brewster, sir D a v i d, Schotsch natuur-

kundige. * 11 Dec. 1781 te Jedburgh (Schotland),

f 10 Febr. 1868 op zijn landgoed Allerley bij Melrose.

Was eerst pharmaceut, daarna advocaat. Later wijdde

hij zich aan de natuurkunde, waar hij vooral op het

gebied van het licht werkzaam was. In 1859 werd

hij hoofdbestuurder van de Edinburgsche hoogeschool.

Hij is de uitvinder van de kaleidoscoop en de diop-

trische stereoscoop. Verder schreef hij natuurkundige

biographieën, o.a. voor de Encyclopaedia Brittanica.

Voor de Wet van Brewster, > Polarisatie-apparaat.

Werk: Treatise on Opties (Londen 1832). — Lit.:

The Home life of Sir David Brewster (Edinburgh 31881,

uitgegeven door zijn dochter). J. v. Santen.

Brcydcl, Jan, naam van den Brugschen volks-

leider, lid van het vleeschhouwersambacht, die met

Pieter de Coninck een leidende rol speelde in de

gebeurtenissen rond den „Slag der Gulden Sporen”

(1302). Vermeld in enkele kronieken en annalen van

dien tijd, is hij door Conscience’s „Leeuw van Vlaande-

ren” tot een legendarischen volksheld gegroeid.

Hij leidde de opstandige menigte, welke bij de komst

van den Franschen landvoogd Jacob van Chatillon,

graaf van St. Pol, uit de stad moest wijken, en ver-

woestte het slot van Male, waar enkele ridders den

mondvoorraad van het Fransche leger bewaarden.

Hij nam deel aan de beruchte > „Brugsche Metten”

van 18 Mei 1302. Hij bleef zich met zijn medestrijder,

nu ridder Pieter de Coninck, verzetten tegen het aan-

nemen van den vernederenden vrede van Athis (Jimi

1305) en woonde de vergadering bij van de opstandige

steden, welke in 1308 te Kortrijk werd gehouden.

Toen in 1309 de graaf van Vlaanderen, Robert van

Bethune, naar Parijs was getogen, ten einde over dien

vrede te onderhandelen, vermoordde Jan Breydel

den vertrouweling van den graaf, Gilles de Clerck.
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In Maart 1309 is het weer Jan Breydel, die met de
Coninck aan het hoofd van het opstandige „gemeyn”
de stad Brugge in het geweer brengt tegen de aan-
neming van het verdrag van Athis. Zijn naam wordt
nog genoemd bij diegenen, welke de abdij van Ter Doest
einde 1308 belegerden om den leekebroeder Willem
van Saaftingen tegen den abt bij te staan.

Het jaar van zijn geboorte alsmede dat van zijn dood
is niet bekend.
L i t. : F. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre

(Parijs 1897) ;
Leo Delfos, 1302 door tijdgenooten verteld

(Antwerpen 1931). V. Roosbroeck .

Breyerfilter is een filter, waarin asbest, hetzij als

massa of samengeperst en vermengd met andere stoffen,

als filtermateriaal wordt gebezigd; dient voor het

zuiveren van drinkwater. Het houdt de bacteriën

vrij goed tegen, doch moet vaak gereinigd worden
wegens spoedig optredende verstopping.

Briaert, Joannes, ook Br iardus,
theoloog en hoogleeraar te Leuven; * te Beloeil bij

Ath,f 8 Jan. 1520. Promoveerde in de theologie in 1492,

was 2 maal rector der hoogeschool en was de eerste,

die vanuit Leuven de aandacht trok op de verdachte

geschriften van Luther, waarom deze hem betitelt

met „homo vix bipedalis”, terwijl Erasmus hem roemt
als „caput academiae”.
L i t. : Dict. théol. cath.

;
Biogr. Nat. Erens .

Brialmont, Henri Alexis, generaal der

Belg. Genie; * 1821 te Venlo, f 1903. Verwierf groote

vermaardheid, ook in het buitenland, op het gebied

van den vestingbouw. Ontwierp in 1859 het nieuw
verdedigingsstelsel van Antwerpen en in 1884 dat der

Maasforten. Zijn stelsel verschilt van de vorige, door-

dat de rechte grachten, die de zijden vormen van de

veelhoekige hindernis rond een vesting, op heel hun
lengte en ook achterwaarts verdedigd worden door

flankeerende organen, caponnières geheeten, die

onafhankelijk zijn van de wallen. Van zijn hand
verschenen een honderdtal bijdragen en werken over

vestingbouw. V. Coppenolle.

Brianchon, Stelling van, (meet k.),

zegt, dat in een omgeschreven zeshoek van een kegel-

snede de drie verbindingslijnen van de paren over-

staande hoekpunten door één punt (punt van Brian-

chon) gaan.

Brian^on, arr. hoofdstad in het dept. des Hautes
Alpes (Frankrijk 44° 54' N., 6° 40' O.); 1 320 m boven
zee, in het dal der Durance; 5 640 inw. (1926). Vesting;

mooie kerk, door Vauban gebouwd. Zijde, kousen,

talk, steenkool. Veel doortocht naar Italië. Heere.

Briancoimais, gebied rondom Brian<;on.

Briand, A r i s t i d e, Fransch staatsman;
* 28 Maart 1862 te Nantes, f 7 Maart 1932 te Parijs.

Begonnen als advocaat en socialistisch
journalist, werd hij in 1902 Député (hevig anti-

clericaal), en was in 1905 rapporteur over de wet
op scheiding van Kerk en Staat. Minister-presi-

dent van Juli 1909 tot Febr. 1911, waarna hij

tot de sociaal-republikeinsche partij over-

gaat. Sindsdien is hij herhaalde malen minister

en minister-president
;

sloot in October 1925 met
Stresemann en A. Chamberlain het defensief Locamo-
pact, waarbij de grenzen van Frankrijk, Duitschland

en Engeland wederkeerig gewaarborgd werden, en was
met beide genoemde staatslieden in 1926 titularis van
den Nobelprijs voor den vrede. Het anti-oorlogsch

Briand-Kefloggpact (> Parijs, Pact van) dagteekent

van Juni 1927. Éi Mei ’31 stelt hij zijn candidatuur als

president der republiek, maar Doumer werd gekozen.
Hij trekt zich dan uit het politieke leven terug. Zijn

positie als lid

eener centrum-
1 inks che par-
t ij leidde hem
tot de talrijke

portefeuilles in

centrale zoowel

als in linksche

regeeringen en

verklaart in ze-

kere mate boven-
dien de vele ka-

binetten, die hij

presideerde. Zijn

buitenlandsche

politiek was be-

rekend op verzoe-
ning tusschenVa-
ticaan en Parijs,

op toenadering

tusschenDuitsch-

land en Frankrijk door onderlinge concessies en op
het bevestigen van den wereldvrede. Door zijn

idealisme, zijn buitengewoon redenaarstalent, zijn

prestige te Genève, domineerde hij sedert den Wereld-
oorlog de Europeesche politiek.

Werken: Rapport sur la Séparation des Eglises
et de 1’Etat (1906) ;

La Séparation 1904—1907 (1908)

;

Paroles de Paix (1927) ;
France et Allemagnc (1928). —

L i t. : Aubert, Briand (1929) ;
Annette Kolb, Versuch

über Briand (1929). Cosemans.
Briand-Kcllogg-Verdrag, > Parijs (Pact

van).

Briareus, in de Grieksche myth. een der drie

honderdarmige reuzen met 50 koppen (Hekatonchei-
ren). Door hun vader Uranus, dien ze haatten, in de
diepten der aarde geboeid en geborgen, werden ze

door de Olympische góden bevrijd en hielpen dezen de
Titanen verslaan en aldus de nieuwe wereldorde be-

vestigen, waarin Zeus de opperheer werd.

V. Pottelbergh.

Brickficldcr, heete, droge N. wind in Australië,

verschroeit in Nov., Dec., Jan. het plantengewas.

Bricole of van lossen band spelen
doet men bij biljarten, indien men den speelbal,

alvorens den tweeden bal te treffen, eerst den band
laat raken.

Bricriu’s Feestmaal is de titel van een be-

roemd Keltisch verhaal uit den sagenkring van
Cuchulainn, die waarschijnlijk voorafging aan de
Tain Bó Cualgne. Bricriu, bijgenaamd
Nemthenga (de boos-getongde) stichtte overal

wanorde en strijd. Hij is de pendant van Sir Kaye
in de Arthur-romans en van Thersites in de Grieksche

mythologie. Dit verhaal, een verheerlijking van de
dapperheid, is in meerdere hss. bewaard, o.a. inden
Codex Vossianus van Leiden. In de Tain Bó Cualgne
is Bricriu de kwade geest der Ulstermannen, totdat

hij op het einde van dat verhaal wordt gedood.
U i t g .

:

E. Windisch, Fled Bricrend Das Fest des
Bricriu. In Irischem Texte (Leipzig 1880) ; G. Henderson,
Fled Bricrend (1899) ;

L. C. Stern, in Zs. f. eelt. Philol.

(IV 1903, 143-177). — L i t. : D. Hyde, Literary Hist. of

Ireland (1920) ;
L. Thurneysen, Die Irische Helden- und

Königsage bis zum siebzehnten Jahrh. (1921, 447-473).

O Briain.

Brictius (Briccius), Heilige, bisschop van Tours
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(ca. 401—443), leerling van den H. Martinus. De

legende weefde een romantische sfeer rond dezen

Heilige. B. wordt in Frankrijk en Duitschland alge-

meen vereerd. Feestdag 13 Nov. Zijn heilig gebeente

rust in de S. Michele te Pavia.

[
Bridaine (Brydayne), Jacques, beroemd

prediker van volksmissies in Frankrijk. * 1701, f 1767.

Zijn preeken, welke bekend zijn om hun gemoedelijk-

heid, fantasie, overtuigingskracht en beeldrijke taal,

hadden een buitengewoon succes. Benedictus XIV
benoemde hem tot apostolisch missionaris.

Briciel, Philippe Cyriaque, Zwit-

sersch letterkundige en Protestantsch geestelijke.

* 1767, f 1846. Zijn gezonde, gloedvolle, geestrijke

werken brachten een heropleving teweeg in de Zwit-

sersch-Fransche letterkunde.

Werken: o.a. Mélanges helvétiques (1787—1797)

;

Déla8sements poétiques (1788) ;
Course de B&le a Brienne

par les vallées du Jura (1789); Recueil de paysages

suisses dessinés d’après nature (1797) ; Voyage pittoresque

de B&le è, Brienne (1812) ;
Le Conservateur suisse (1813—

1818).

Brides-les-bains of Salins (Savoye),

badplaats (600 m) voor vetzucht, constipatie en lever-

ziekte. Het „Fransche Karlsbad” genaamd.

Bridge, een uit whist ontstaan kaartspel, ge-

speeld als auction-bridge (Engeland, Amerika) of

als contractbridge (rest van Euiopa). Einde 19e eeuw

verbreidde het spel zich vanuit Amerika en Engeland

over geheel de beschaafde wereld.

Bridge, 1° Frank, Engelsch componist;

* 26 Febr. 1879; was als altviolist, later als dirigent

werkzaam, en componeerde koor- en orkestwerken,

kamermuziek en liederen, in welk laatste genre hij

tot de typische vertegenwoordigers van het Engelsche

lied behoort.

2° Sir John Frederick, Engelsch compo-

nist; * 6 Dec. 1844, f 18 Maart 1924; was ook als

organist en dirigent werkzaam, schreef koor- en orkest-

werken, muziektheorieboeken, en gaf in 1907 motetten

van Orl. Gibbons uit.

Bridge-of-Allen, kuuroord in Schotland, graaf-

schap Stirling, 66° 10' N., 4° W. Ca. 6 000 inw. B.

heeft goed ingerichte hydro-therapeutische inrich-

tingen.

Bridgcport, de voornaamste fabriekstad van

den N. Amer. staat Connecticut, ligt aan de monding

van de Pequonnock-rivier in den Long Island Sound

(41° 13' N., 73° 12' W.) en bezit een vlieghaven.

Tusschen 1914—’16 steeg de bevolking met 60%; in

1930 telde men 146 716 inw. Voornaamste industrieën:

ijzer- en bronsgieterijen, machine- (vooral naai-

machines), wapen- en spoorwegwagonfabrieken. Ong.

90% van het havenverkeer bestaat uit aangevoerde

ruw- en brandstoffen. Zoo werden in 1929: 12 000 ton

(906 kg) ingevoerd en 1 029 000 door de kustscheep-

vaart aangebracht; daarentegen werden slechts

107 000 ton verzonden. Polspoel.

Bridges, > Morgan.

Bridges, R o b e r t, Eng. dichter, de officieele

poet laureate sedert 1913. * 1844, f 1930. Stud. te

Eton en Oxford. Vele reizen. Geneesheer, met drukke

praktijk in de Londensche hospitalen, totdat hij zich

in 1882 uitsluitend aan de literatuur ging wijden.

Een zijner eerste groote werken, Prometheus the

Firegiver (1883) was een dramatische masqué. En
gedurende eenige jaren bleef de dramatische vorm hem
sterk aantrekken. Maar een dramatisch genie was hij

niet. Hij vond zijn eigen vorm in een bepaald soort

lyriek, koel, beheerscht, Helleensch, af, zonder

eenige overdaad van versiering. Ook fijn natuurgevoel

overgebracht in zuivere muziek. Soms bewuste navol-

ging van 16e of 17e-eeuwsche Engelsche vers-vormen

of van het metrum der Grieksche klassieken in ver-

bluffende kunstvaardigheid.

Prozawerken van wetenschappelijk letterkundigen

aard bijv. over de prosodie van Milton (1893), over

Keats (1896); ook over taalkunde. In 1913 stichtte hij

de Society for Pure English, en sedert 1919 schreef hij

voor deze society nu en dan over homophonen, over

dialect-woorden, uitspraak-kwesties en derge lijke.

Maar in al zijn prozawerken, ofschoon in het zuiverste

Engelsch geschreven, was hij te veel de eigenzinnige,

de dilettant, wiens scherpzinnigheid steeds is gepaard

met een zekere naïveteit. Na den oorlog telde hij ook

als dichter nauwelijks meer mee; hij scheen het levend

contact met den tijdgeest te hebben verloren, totdat

hij op 85-jarigen leeftijd de wereld verraste met The

Testament of Beauty, een groot cultuur-philosophisch

gedicht van meer dan 4 000 rijmlooze verzen, losse

Alexandrijnen, in vier deelen. Hij behandelt hierin

de groote levensvragen: vanwaar? en waarheen?,

en toont zich een denker die dichter blijft van het begin

tot het einde. Bridges is natuurlijk Anglicaansch-

Orthodox, zooals dat een goed poet laureate betaamt.

Maar uit zijn Testament of Beauty blijkt, dat het idee

van God en den Christus wel niet in het middelpunt,

maar toch op een verheven plaats staat en onmisbaar

is in zijn dichterlijke levensvisie. Wegens de philo-

sophische en historische belezenheid van den dichter

is het gedicht zeer moeilijk voor den gewonen lezer

te verstaan. De eigenaardige, zeer persoonlijke spelling

(steunend op theorieën, die niemand in Engeland

heeft aanvaard) en het geheel persoonlijke rhythme,

dat hij sedert zijn Milton-studiën van 1893 steeds meer

heeft ontwikkeld, maken het gedicht zelfs moeilijk

te lezen. Toch was het succes overstelpend, en binnen

één jaar tijds moest het 14 maal worden herdrukt.

Werken: Poetical Works (6 dln. 1929); Collected

Essays and Papers (5 dln. 1929) ;
Shorter Poems(1931)

;

Plays (8 dln.). — L i t. : Monographieën van T. H.

Warren in 1913 en F. E. B. Young in 1914 en sedert

weinig meer tot 1930. Daarna van L. P. Smith, E.

Daryush, G. S. Gordon. Commentaar op Testament of

Beauty door N. C. Smith (1931) ; O. Elton (1932). Vele

tijdschriftartikelen. Pompen.

Bridgetafel 9
electrische, speeltafel,

waarin zich een mechanisme bevindt, dat de speel-

kaarten, welke na het spel in de daarvoor bestemde

uitschuifbare lade worden gelegd, opneemt, schudt en

weer verdeelt, waarna iedere speler in een opening

in de tafelzijde vóór hem zijn kaarten in ontvangst

kan nemen.

Bridgetovvn, hoofdplaats en zeer belangrijke

haven van het Britsch W. Ind. Antillen-eiland Barba-

dos aan de W. kust der Carlislebaai. Ong. 16 700 inw.

Ligging: 13° 4' N., 69° 37' W. Haven zeer druk bezocht

door tal van stoomvaartlijnen. Voor uit- en invoer

» Barbados. B. door spoorlijn met St. Andrews

verbonden.

Bridgewater, F. H. E., > Egerton.

Bridgman, Percy Williams, Amer.
natuurkundige, * 21 April 1882. Promoveerde in 1908

te Cambridge (V.S.). Sinds 1919 is hij professor in de

natuurkunde aldaar (Harvard University). Zijn werk

ligt voornamelijk op het gebied van de hooge drukken:
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P—V—T-relaties, thermo-electriciteit, warmte- en

electriciteitsgeleiding. Verder vond hij de „zwarte

phosphorus”, een nieuwe modificatie, gevormd uit

de witte phosphorus bij ong. 12 000 at en 200° C. Op
24 Juni 1933 kreeg hij de Bakhuis Roozeboom-medaille.
Werk: The Physics of High Pressurc (G. Bell en

Sons Ltd., Londen 1931). J . v. Santen .

Brie, landschap ten O. van Parijs. Kalkgebied
met vruchtbaar leem, tarwe en veeteelt. Melk en kaas

voor Parijs (Fromage de Brie).

Brie, F r i e d r i c h, prof. der Eng. letterkunde

te Freiburg i. B. sedert 1910. * 1880 te Breslau.

Werken: Imperialistische Strömungen in der

engl. Literatur (1916,
21928) ;

Exotismus der Sinne

(1920) ;
Aesthetische Weltanschauung in der Lit. des 19.

Jahrhunderts (1921); Englische Rokoko-Epik (1927);
Mittelalter und Antike bei Lydgate (1930).

Brief (< Lat. brevis = kort).

A) Middel tot geestesverkeer bij lichamelijken

afstand.

Geschiedenis. De b. is zoo oud als het schrift;

Oud BabyIon ië en Assyrië, Egypte schreven er;

Oude Testament voorb. David aan Joab aangaande
Urias. Klassieken o.a. Cicero, Plinius Jr., Nieuwe
Testament: Paulus en andere apostelen; ook komen
er voor in de Handelingen en de Apocalyps. Christel.

Oudheid bijv. Clemens Romanus, Ignatius van Smyrna,
Hiëronymus. In de middeleeuwen druk briefverkeer,

evenals vroeger zoowel staatsstukken als particuliere

correspondentie, bijv. van kloosters onderling: AlcuT-

nus, St. Bcmardus. Tijdens Humanisme en Renaissance

van groot belang voor het wetenschappelijk verkeer

der geleerden; men hecht veel waarde aan de kunst
van brieven schrijven; talrijke handleidingen,

waaronder eenige van Erasmus. In de tweede helft

der 18e eeuw hoogste bloei van den b. om zichzelf,

uitvoerige zelf-analyse, geestige berichtgeving; Mad.
de Sévigné. Tegenwoordig overweegt het zakelijke

karakter; nog altijd is de b. belangrijk voor allerlei

doeleinden.

Soorten. 1° van officieel karakter of algemeen
belang: a) Staat: missive, adelbrieven, geloofsbrieven

(wijdere beteekenis); b) Kerk: herderlijk of bisschoppe-

lijk schrijven, encycliek, breve e.d. 2° Particulier : a)

gelegenheidsbrieven bij verjaardagen, nieuwjaar,

sterfgeval enz. om geluk te wenschen of te condo-

leeren; b) praatbrieven onder verwanten, vrienden,

komen het gesprek nabij ; bijzonder soort de minnebrief;

c) handels- en zakenbrieven beknopt en zakelijk
;

d) geestelijke b. vooral van zielenleider aan penitent:

oplossing van moeilijkheden, raadgevingen voor het

geestelijk heil.

Stijl. Aan zich zelf en aan den geadresseerde is men
verplicht daar veel zorg aan te besteden, en wel te

meer, naarmate de geadresseerde boven ons staat of

het onderwerp ernstiger is. Eigenschappen van den

stijl : a) duidelijkheid; wijl bij een b. de hulpmiddelen
van het gesprek (gelaatsuitdrukking, gebaar, milieu,

nadere verklaring, onmiddellijke verbetering, enz.)

niet ten dienste staan; b) orde; c) natuurlijkheid,

aangepast aan schrijver en geadresseerde, onderwerp,

aanleiding, enz.

Taal moet zuiver zijn van spelling, grammaticale
constructie, enz. In het Ned. ontwil&elt zich in

vrouwenbrieven de eigenaardigheid, in een bijzin het

voegwoord „dat” weg te laten, bijv. „Ik hoor je gisteren

hier geweest bent”. Hetzelfde in handelscorrespon-

dentie, waar ook zeer gewoon is (men vindt het ook

in vrouwenbrieven) de inversie in een aangeschakelden

zin na „en”, bijv. „Uw geëerde order hebben wij in

dank ontvangen en zullen wij ze onmiddellijk uit-

voeren”. „Miesje heeft geen koorts meer en hopen we
maar ze gauw heelemaal beter is”.

Inrichting. De b. begint met een geëigende aan-

spreking, eindigt met een gepaste uiting van hoog-

achting of genegenheid, waarna onderteekening.

Plaats en datum van verzending worden boven of

onderaan vermeld. In een P.S. (postscriptum = na-

schrift) kan men, zoo ’t een gewone b. is, enkele

vergetene of in den b. zelf moeilijk in te lasschen

bijkomstigheden kort samenvatten. De b. wordt met
inkt op daarvoor bestemd postpapier geschreven;

typen is niet altijd deftig of hartelijk genoeg.

Verzending geschiedt in gesloten enveloppe of

couvert of omslag met duidelijke en volledige vermel-

ding van naam, woonplaats, straat en huisnummer
van geadresseerde, en gefrankeerd; > Post, Luchtpost,

Porto, Briefkaart, Correspondentiekaart, enz. Het
verdient aanbeveling, ook zijn eigen adres aan de

achterzijde of in een hoek aan de voorzijde te ver-

melden.

Beroemde brieven, briefschrijvers en -schrijfsters.

Behalve de reeds genoemden, bijzonder in de Ned.

lett. Hooft en Johan de Witt, Hadewijch, Maria van
Reigersberch. Brieven, vooral de particuliere, intieme,

van heiligen, dichters, staatslieden, enz. hebben
vaak groote waarde voor psychologie, geschiedenis,

enz. Vrouwen toonden immer veel talent voor den b.

Lit.: Crepet, Trésor épistolaire de la Francc (1865)

;

Scoones, Four centuries of English letters
(

21881) ;
J. L.

Jansen, Geestel. Br. v. d. n. Alf. de Liguori (1894)

;

G. Steinhausen, Geschichto des deutschen Briefes (2 dln.
21902) ;

J. Dyserinck, Br. v. Betje Wolff en A. Deken
(1904); Fruin e.a., Br. v. Johan deWitt (4 dln. 1906—13);
V. Mierlo, Brieven van Hadewijch (1908) ;

Klaiker u.

Lyon, Fraucnbriefe aus 3 Jahrhunderten (1910) ;
Fruin

en Japikse, Br. aan J. de Witt (2 dln. 1919—*22) ;

G. v. Nop, Bloemlezing uit de b. van P. C. Hooft

;

H. Rogge, De Br. van en aan Maria van Reigersberch

(

21930) ;
Koenen-Endepols, Verklarend Handwb. der

Ned. Taal (titels en praedicaten
;

17 1931) ;
A. F. Diepen,

De Wellevendheid (hfst. 15,
n1932).

B) Als letterkundig genre.

1° De letterkundige brief. Vele partic. brieven

hebben letterkundige waarde en een plaats in de

literatuurgesch. Doch hier is bedoeld een letterk.

vorm door sommige auteurs gekozen tot ontwikkeling

hunner ideeën, zonder de bedoeling die aan iemand
als correspondentie te zenden. Bijv. Horatius ad
Pisones, de zgn. > ars poëtica; de Epistolae obscuro-

rum virorum (16e eeuw); Wies Moens, Celbrieven.

Een andere soort zijn zulke, die worden verdicht

als geschreven door personen uit de gesch.: Ovidius*

Heroïdes, Vondel’s Maagdebrieven. Dikwijls in dicht-

vorm.
2° De briefroman. In de 18e eeuw, toen de b.

gaarne gebruikt werd tot uitvoerige ontleding van
stemmingen en eigen gevoelens, lag het voor de hand,

dat men dit ook in romans liet doen door verdichte

personen. Ook in de 16e tot 17e eeuw kwamen reeds

brieven voor in de galante romans. Doch toen ontstond

de briefroman ongeveer geheel of uitsluitend bestaande

uit gefingeerde b. Soms zijn het b. van één persoon,

beter b. van en aan en aangaande een hoofdpersoon.

Vader van het genre is Richardson (Clarissa Harlowe),

die bij ons werd nagevolgd door Betje Wolff

en A. Deken (Sara Burgerhart). Grooten opgang
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maakten Rousseau’s Nouvelle Héloïse, Goethe’s

Werther. Ook in lateren tijd werden nog wel brief-

romans geschreven: mevr. Bosboom-Toussaint, Majoor
Frans (1875); Ricarda Huch, Der letzte Sommer (1910).

v. d . Eerenbeemt.

Briefassurantie, de verzekering van waarde-

papieren, welke als aangeteekende stukken per post

verzonden worden.
Bricfdrukkers . In de late middeleeuwen werden

behalve boeken ook losse bladen vervaardigd, vnl.

Heiligen-prenten met korte aanroepingen, aflaatge-

beden, of ook slechts met de namen van Heiligen.

Bovendien vervaardigde men speelkaarten met ver-

schillende figuren, enkel woorden en getallen. De
teekenaars en schrijvers dezer losse bladen heetten

briefschrijvers (brief, breve, klein, kort),

die in gilden waren vereenigd. Daar deze losse bladen

in vrij grootc hoeveelheden werden gebruikt, probeerde

men ze op verschillende manieren te vermenigvuldi-

gen. Men bezigde daarvoor aanvankelijk schablonen,

waarin de prenten en de letters werden uitgesneden.

Daarna ging men de figuren en regels in spiegelbeeld

verdiept of verhoogd in metaal snijden. Men bestreek

deze platen met een verfstof en drukte ze af. In plaats

van de briefschrijvers waren toen de briefdruk-
k e r s gekomen. Ronner.

Briefgeheim. De zedenwet verbiedt om
een gesloten brief van een ander te openen en te lezen.

De goede samenleving immers wordt onmogelijk,

indien de normale middelen om aan een ander iets

mee te deelen, terwijl het toch voorbuitenstaanders

geheim blijft, hun doel niet kunnen bereiken. Dit zou

het geval zijn, als het geoorloofd was brieven van een

ander te openen. Het schenden van het b. is dus

zedelijk kwaad. Als men recht heeft om brieven van
anderen te openen, bijv. ouders t.o.v. hun minder-

jarige kinderen, is er geen sprake van schenden van
briefgeheim. Bender.

N e d. Recht. De onschendbaarheid van het b.

werd op voorstel van Siéyès door de Nationale Ver-

gadering opgenomen onder de grondrechten.

De Nederlandsche Grondwet bepaalt in art. 160:

Het geheim der aan de post of andere openbare instel-

lingen van vervoer toevertrouwde brieven is onschend-

baar, behalve op last des rechters, in de gevallen bij

de wet omschreven. Het W. v. S. heeft deze bepaling

uitgewerkt door in de art. 372—375 het openen van
brieven en telegrammen voor ambtenaren der poste-

rijen en der telegraphie strafbaar te stellen. Volgens

art. 25 der Postwet heeft in Den Haag op bevel van
den kantonrechter de opening plaats van brieven,

waarvan de aanneming geweigerd wordt of die om
eenige andere reden niet aan den geadresseerde kunnen
worden uitgereikt. Bovendien is opening geoorloofd

tijdens den staat van beleg (art. 189 Grondwet). Het
Wetboek v. Strafvordering regelt de gevallen, waarin
de officier van justitie of de rechter-commissaris

brieven kunnen openen of in beslag nomen (art. 100 vlg.

en art. 114). Brieven en telegrammen, aan een gefail-

leerde gericht, moeten door de administratie der

posterijen worden ter hand gesteld aan den curator,

die ze mag openen. Die, welke niet op den boedel
betrekking hebben, moeten door hem terstond aan
den gefailleerde overhandigd worden (art. 99 Faillisse-

mentswet). v. d. Hulst.

Belg. Recht. De Belgische grondwet heeft

in artikel 22 het briefgeheim gewaarborgd tegen
schennis cenerzijds door de particulieren, anderzijds

door de openbare overheden. Deze waarborg was
noodzakelijk om zoowel de handelsbetrekkingen als de

vrijheid der politieke denkwijzen te verzekeren.

De grondwet draagt den gewonen wetgever op, de

verantwoordelijkheid voor de schennis van het geheim
der aan de post toevertrouwde brieven of aan het

telegraafkantoor toevertrouwde snelberichten, op
bepaalde agenten te doen wegen, zoo niet ware deze

waarborg ijdel geweest. De wet (art. 149 en 160 van
het SWB, art. 54 van de wet van 30 Mei 1879)

voorziet straffen ten laste van de ambtenaren en

bedienden van posten en telegrafen, die brieven of

snelberichten, aan de post of aan het telegraafkantoor

toevertrouwd, openen of vernietigen of het bestaan

en den inhoud ervan bekend maken. Anderzijds voor-

ziet art. 460 van het SWB straffen ten laste van de

particulieren, die zulke brieven hebben weggemaakt
of geopend om er het geheim van te schenden. Aan het

principe van het brievengeheim zijn enkele uitzonde-

ringen voorzien :

a) De brieven, welke anders in het rebut zouden

vallen, mogen geopend worden om den afzender te

ontdekken; b) de briefwisseling, welke door den
geadresseerde wordt geweigerd, wanneer de afzender

onbekend is; c) de ambtenaar van posterijen mag van
den geadresseerde de opening eischen van de brieven,

welke vermoed worden waarden of verboden voorwer-

pen in te houden; hij heeft geen recht kennis van den
inhoud te nemen; d) de onderzoeksrechter mag de

brieven openen, welke door een beklaagde aan den

anderen beklaagde worden verzonden; e) de vader

of voogd mag, op bevelschrift van den voorzitter der

rechtbank, kennisneming eischen van de briefwisseling

van zijn of van de hem toevertrouwde minderjarige

kinderen. V. Boon.

Briefinstcckmachine is een apparaat voor

het insteken van den, van te voren gevouwen, brief in

de enveloppe. De mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd

meerdere stukken in een enveloppe te doen. De machine
is slechts bruikbaar voor uniforme formulieren. Toe-

passing vindt ze vooral voor de verzending van circu-

laires en reclame-geschriften. C. Janssens.

Briefkaart, kaart van karton of stevig papier,

welke voor open schriftelijke mededeelingen is bestemd
en per post wordt verzonden tegen daarvoor vastge-

steld tarief. De briefkaart werd het eerst in Oostenrijk

ingevoerd in 1869. In 1885 regelde het Postcongres

te Lissabon het gebruik in het internationaal verkeer

van briefkaarten alsmede van briefkaarten met betaald

antwoord. In 1924 stelde het Postcongres te Stockholm
als maximum afmetingen vast 15 x KP/j cm. De
rechterhelft van den voorkant van briefkaarten is

uitsluitend bestemd voor het adres van den geadres-

seerde en voor vermelding van aanwijzingen, betrek-

king hebbende op de behandeling in den postdienst.

Briefkapel was in de M. E. de plaats in den
zijbeuk van een kerk, waar allerlei soort „brieven”

(gebeden, huiszegens, heiligenplaatjes, enz.) te koop
werden aangeboden.

Briefopener is een apparaat voor het
openen van brieven. Het bestaat uit een aanlegtafel

en een mes of snijwals, die met de hand of electrisch

bewogen wordt en waarmede smalle strookjes van
ongeveer 1

/2 mm van de enveloppe worden afgesneden.

Briefpaneel noemt men het paneel (bij kasten
e.d.), dat den vorm heeft van een perkamenten brief

met omgekrulde randen. Het b. werd in de laat-
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Gotiek dikwijls aangewend in landen, waar eikenhout

als materiaal gebruikt werd (bijv. Ned.).

Briefs 9 G o e t z, Duitsch Katholiek economist

en sociaal-politicus; * 1 Jan. 1889 te Eschweiler bij

Aken; hoogleeraar te Freiburg in Br., te Würzburg
en sedert 1926 aan de technische hoogeschool te Ber-

lijn. B. beziet de sociaal-economische problemen van

Katholiek standpunt, en gaf in Brentano’s „Festgabe”

een beschouwing omtrent de economisch en sociaal-

politieke ideeën van de Katholieken. Zijn verhandeling:

Zur Kritik sozialer Grundprinzipien in het Archif

für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik (1922) is een

principieele uiting van zijn Katholieke sociale ideeën

;

ook verwierf B. bekendheid door zijn sociaal-psycholo-

gische studie over het proletariaat.

Werken: Untersuchungen zur klassischen National-

ökonomie (1915) ;
Das gewerbliche Proletariat (Grund-

riss der Sozialökonomik IX) ;
Der Untergang des Abend-

landes (1920 ;
kritiek op O. Spengler)

;
Probleme der

sozialen Betriebspolitik (1930) ; Die Wirtschafts-Wissen-

schaft nach dem Kriege (I 1925) ; Die wirtschaft und
Sozialpolitischen Ideen des Katholizismus (Festgabe

zu Lujo Brentanos 80. Geburtstag). M. Verhoeven .

Briefschildcrs of brevierschilders
is een naam, sinds de late middeleeuwen gegeven aan

die miniatoren, die werkjes van korteren omvang
(breve scriptum) schreven en verluchtten, als kalenders,

gebedenboekjes, enz.

Briefstempel , > Poststempel.

Bricfstempelmachine wordt bij de posterijen

gebruikt ter snelle stempeling van poststukken en

bestaat in hoofdzaak uit een snel roteerenden cylinder,

waarop het stempel is aangebracht, waarlangs de

brieven worden gevoerd. Eisch voor de toepassing is,

dat de postzegels alle op dezelfde plaats (rechter

bovenhoek)der omslagen zijn geplaatst, v. Stekelenburg.

Brieftelegram , een mededeeling, verzonden

als telegram en in het algemeen besteld als brief.

B. kunnen verzonden worden naar alle plaatsen in

Nederland en Nederlandsch-Indië en naar vele plaatsen

in de rest van de wereld. Het tarief voor Nederland

is de helft van den prijs van gewone telegrammen,

voor Indië een vierde der gewone telegrammen en

voor de andere plaatsen de helft of een derde van den

prijs van gewone telegrammen. Wüsenboer.

Briefvouwmaehine is een apparaat voor het

vouwen van brieven. Het bestaat uit een tafel met een

sleuf waardoor de brief, met behulp van een op- en

neergaand vouwmes, gevoerd wordt naar een stel

walsen, die hem vouwen en uit de machine werpen.

Briefweger, > Weegtoestellen.

Brieg, 1° stad in Neder-Silezië, regeeringsdistriet

Breslau, aan den linkeroever van de Oder, aan de

spoorlijn Breslau—Oppeln op 60° 51' N., 17° 30' O.;

ca. 28 000 inw., waarvan 25% Kath., 75% Prot.

In het Z. en W. is de stad door heerlijke promenaden

omgeven. Van 1311—1675 residentie der hertogen van

Brieg. Van de bezienswaardigheden dienen genoemd

het hertogelijk Piastenslot in Renaissancestijl, de Kath.

laat-Gotische Hedwigskerk (14e eeuw), de Prot.

Gotische Nicolaïkerk (13e eeuw), het raadhuis (1569).

2° (Fr. B r i g u e), marktplaats in het Zwit-

sersch kanton Wallis, links van de Rhöne (46° 19' N.,

8°0' O.); aan den N. ingang van de Simplontunnel

en aan de vereeniging van Simplon met Lötschberg

en Furka-spoorweg; 684 m boven zeeniveau; ca.

3 100 inw. (Kath.), overwegend van Duitschen stam.

Levendig touristenverkeer. Lips.

Het groote kasteel Stockalper met zijn drie torens,

zijn twee loggiahoven en breede zalen, is, hoewel

tusschen 1642 en 1690 gebouwd, geheel in Renaissance-

stijl gehouden. — De kerk te B. is een Barokbouw
met gevel uit de 18e eeuw (vroeger Jezuïetenkerk).

Belangrijk is het huis Wegliner. Knipping.

Brielen, gem. in de prov. West Vlaanderen,

ten N. van Ieperen; opp. 720 ha, 800 inw.; verwoest

gedurende den Wereldoorlog.

Briclle of D e n B r i e 1, gemeente in Z.Holland,

op het eil. Voome, gelegen aan den mond der Maas

of Brielsche Maas (in de M.E. beteekende Briel laag-

gelegen, waterrijke plaats). Opp. 167 ha, 3 800 inw.

Stoomtram en stoomboot onderhouden de verbinding

met Rotterdam. Verkeer zeer onbelangrijk. Kanton-

gerecht, Rijks H.B.S. De stad is rijk aan oude gebou-

wen: de St. Catharinakerk (nu Herv.), na 1405 ge-

bouwd, nadat de vroegere kerk door brand was ver-

nield. Hierin het graf van Philips van Almonde.

Tehuis voor oude en gebrekkige zeelieden, waarvan

de zijvleugel geschonken is door Alex. Verhuell.

De buurt, waar dit gebouw staat, heet Maerland,

vroeger een dorp, dat al vóór Brielie bestond. Het
gemeentemuseum was vroeger de Waag. Het Merula-

gasthuis, gesticht volgens testament van EngelWillems-

zoon de Meerle of Merula, voorheen pastoor te Heen-

vliet, wegens ketterij door de inquisitie veroordeeld.

De gasthuiskapel en het Zuideindsche gasthuis. Buiten

Brielie ligt de beruchte plaats, waar de H. H. Marte-

laren van Gorkum zijn ter dood gebracht (processie!).

In April 1921 is op de plek, waar de vroegere turf-

schuur gestaan heeft, een monument opgericht.

Hier bevindt zich ook een kapel. Blaauw .

De inneming van Den Briel op 1 April 1572 door

de Watergeuzen onder leiding van Lumey, was het

begin van den opstand der Hollandsche en Zeeuwsche

steden, die de toegangen tot de groote waterwegen in

handen der opstandelingen bracht. De Watergeuzen,

gedwongen Engeland te verlaten, kruisten voor de

Holl. kust met de bedoeling een aanval te doen op

koopvaarders in het Vlie. De wind dreef hen naar het

Zuiden. Van den veerman Koppelstock vernemend,

dat Brielie zonder bezetting was, besloot Lumey
de stad te verrassen. Treslong overreedde hem er te

blijven. De leiders van den opstand waren met de

gebeurtenis aanvankelijk in het geheel niet ingenomen
Cornelissen.

Brielsche Maas, voormalige Rijnmond tus-

schen Voorne en Rozenburg, bekend door den zeeslag

van 1354 tusschen Willem van Henegouwen en zijn

moeder Margaretha. Voor de groote scheepvaart is

de B. M. ongeschikt.

Brielsche mop heet een rood gebak, oorspron-

kelijk misschien een bedevaartsgebak, zoodat de roode

kleur verband houdt met het bloed der martelaren

van Gorkum, die bij Den Briel werden ter dood

gebracht door de Geuzen in de 16e eeuw
Lit.

:

J. H. Nannings, Brood- en Gebakvormen en

hunne beteekenis in de Folklore (blz. 160).

Brienen, Abraham van, priester; * ca. 1605

te Utrecht, f 19 Sept. 1683; dr. theol. (Keulen),

na bedieningen te Langeraar, in het Gooiland en

elders pastoor te Utrecht tot zijn dood; raadsman,

vriend en provicaris van den apost. vic. J. van Neer-

cassel. Hij werkte mee tot de samenstelling van de

Descriptio Status Religionis catholicae in Hollandia

van J. de la Torre (1638), schreef enkele ascetische

werkjes.
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L i t. : Arch. Aartsb. Utr. (X, 190 vlg.) ;
'Bijdr. y.

Haarl. (XXXVI, 249 vlg.)
;
Van der Heyden in N. Ned.

Biogr. Wbk. (IV, 302). Rogier .

Brienen van de Groote Lindt, Willem
Joseph, baron van, Ned. staatsman; * 1760,

f1839. Als Katholiek kon hij vóór 1795 geen regeerings-

ambt vervullen en bleef ook daarna nog geruimen tijd

zich uitsluitend aan het zakenleven wijden (firma

v. Brienen en Zoon te Amsterdam). Eerst in 1803,

toen de revolutiestemming van 1795 geheel uitgewerkt

was, liet hij zich een benoeming in het stedelijk

bestuur van Amsterdam welgevallen. Bij de vestiging

van het koninkrijk Holland (1806) werd hij adjunct-

burgemeester van Amsterdam, weldra ook kamerheer

van koning Lodewijk Napoleon en honorair-lid van

den Raad van State. In 1810 maakte hij deel uit van

de commissie, die naar Parijs ontboden werd ter

bespreking van de inlijving van ons land bij Frankrijk.

Spoedig volgde nu zijn benoeming tot maire van

Amsterdam, in welke hoedanigheid hij intens gewerkt

heeft tot leniging van den nood, waarbij het aanzien,

dat hij bij Napoleon genoot, hem niet weinig te stade

kwam. Napoleon verhief hem in den adelstand en

schonk hem het Legioen van Eer. Toen in November
1813 Ned. in opstand kwam, was v. B. te Parijs,

waarheen hij met Anth. Warin vertrokken was, om
de ellende in Ned. aan de autoriteiten kenbaar te

maken. Pas in Maart 1814 werd het hem vergund terug

te keeren. Dit gedwongen verblijf te Parijs benutte

hij nog, om de door de Franschen bij hun aftocht

medegevoerde gijzelaars de vrijheid te bezorgen.

In het Ned. van Willem I was hij lid van de Prov.

Staten van Holland en tot zijn dood lid van de Eerste

Kamer. v. B. was een buitengewoon milddadig man,

die van zijn groot vermogen gaarne mededeelde:

zoo hielp hij als maire van Amsterdam de noodlijdende

ambtenaren meermalen uit eigen middelen voort,

terwijl hij bij den grooten watersnood van 1825 niet

minder dan 100 000 gld. voor de slachtoffers beschik-

baar stelde. Verberne.

Briennc, Jan I, graaf van, leider der

Frankische Kruisvaarders; * omstr. 1149, f 1237.

Als echtgenoot van Maria Jolanda, stiefdochter van

Amalrik II (f 1205), kon hij rechten op den troon van

Jerusalem laten gelden. Met den steun van Philips II

Augustus van Fr. werd hij in 1210 in naam tot koning

van het in 1187 verloren gegane Jerusalem gekozen

en te Tyrus gekroond. Hij trachtte zijn koninkrijk

via Egypte met geweld in bezit te nemen en landde

daarom in Damiette, welke stad na een beleg van

15 maanden bij stormaanval veroverd werd (1219).

In 1221 kwam zij weer in de macht der Mohamedanen.
In 1225 moest hij de rechten op Jerusalem 's troon aan

zijn schoonzoon keizer Frederik II afstaan. Na den

dood van den Latijnschen keizer Robert de Courtenay

(1228) werd Jan v. B. aangewezen voor het regentschap

over diens 11-jarigen broer Boudewijn II (1229—1237).

Als grijsaard van 80 jaar versloeg hij in 1235 de Bul-

garen, maar de verdere ontbinding van het Latijnsche

keizerrijk kon hij met zijn geringe heerscherstalenten

niet tegengaan. Wachters.

Brienz, dorp in het Zwitsersch kanton Bern aan

het N. einde van het Brienzer Meer, aan de spoorlijn

Interlaken—Meiringen; 570 m boven zeeniveau;

ca. 2 500 inw., meest allen Gereformeerd. Badplaats

voor ziekten der ademhalingsorganen, vooral bezocht

in voor- en najaar. Kaasmakerij en houtsnijwerk.

Lips.

Brienzer Meer, Alpenmeer in het Zwitsersch

kanton Bern, verloopt in Z.W. tot N.O. richting,

is lang 14 km, breed 2,5 km, diep 262 m, opp. 29 km2
;

wordt doorstroomd door de Aare. In het Z. rijzen de

bergreuzen op van het Berner Oberland (Jungfrau,

Schreckhom, Wetterhom), in het N. de steile Brienzer

Grat. Het meer neemt Gieszbach en Lütschine op.

Door de delta van laatstgenoemd riviertje is het

meer van het Thuner Meer gescheiden. Lips.

Bries, 1° dagelijksche, periodieke wind, inz.

landbries en zeebries, bergbries en dalbries.

2° (Zeewezen) Krachtige wind. Een stijve

bries heeft een snelheid van 10,8 tot 13,8 m per sec.

Brict, A r t h u r H. C., Nned. schilder. * 25 Jan.

1867 te Madioen (Java). In zijn jeugd naar Nederland,

werkte hij bij van Hoevenaar te Utrecht, later (1884)

in Antwerpen, Parijs (1888) en een jaar daarna in

Zuid-Italië. Na een leertijd te Mechelen (Alex Struys)

schildert hij in Noord-Brabant en de Veluwe (Nunspeet)

boerenwoningen (binnenhuis) en dieren. Zijn manier

herinnert aan die van Allebé. Water- en olieverf.

Hij woont in Den Haag.
L i t. : Plasschaert, Korte Gesch. der Holl. Schilder-

kunst (
21923, 124). Knipping.

Bricux, E u g è n e, Fransch tooneelschrijver.

* 19 Jan. 1858 te Parijs. Lid van de Académie francaise.

Heeft op het tooneel tallooze sociale vraagstukken

behandeld aangaande het gezin, het onderwijs, de

politiek, de wereld van geneesheeren, het pauperisme,

het feminisme, de juridische wereld. Niet altijd

verwezenlijkte hij een volkomen evenwicht tusschen

zijn moraliseerende bedoelingen en de dramatische

vereischten. Aan vele van zijn stukken heeft men
ook den pleit- en sermoenachtigen toon verweten.

Werken: Ménages d’artistes (1890) ;
Blanchette

(1892, zijn grootste succes) ;
L’engrenage (1894) ;

L’éva-

sion, Les bienfaiteurs (1897) ;
Résultats des courses

(1898) ;
Les trois ülles de M. Dupont, Le berceau (1899)

;

La robe rouge (1900) ;
La déserteuse (met G. Sigaux),

La couvée, Matcrnité (1904) ;
L’armature (1905, met

P. Hervieu) ; Les hannetons (1906) ;
La Franpaise (1907);

Simonc (1908) ;
Suzette, La plus forte (1909) ;

La foi

(1912) ;
La femme seule (1913) ;

Le bourgeois aux champs

(1914) ;
Les Américains chez nous (1920) ;

L’avocat

(1922) ; La familie Lavolette (1926). — L i t. : A. Benoist,

Le thé&tre d’aujourd’hui (I 1912) ;
W. Küchler, Das

französische Theater der Gegenwart, 4, Eugène Brieux,

in Germ.-Rom. Monatschrift (II 1910). Ulrix.

Brieven van Wettiging, > Wettiging.

Bricy, arr. hoofdstad in het dept. Meurthe et

Moselle (Frankrijk 49° 15' N., 5° 55' O.); 257 m boven

zee, 2 680 inw. (1926). Veel ijzererts; de hoogovens

staan meer in Lotharingen.

Brigade (N e d.), troepenafdeeling, bestaande

uit 2 k 3 regimenten van hetzelfde wapen (infanterie-,

cavalerie-, artillerie-brigade). > Legerorganisatie.

Zelfstandige b. is een gemengde troepen-

afdeeling bestaande uit 2 of meer regimenten infanterie

of cavalerie, waaraan toegevoegd andere wapens.

Lichte b. is de Nederlandsche benaming voor

een troepenafdeeling bestaande uit lichte (snelle)

troepen, nl. cavalerie, wielrijders, rijdende artillerie

en pantserwagens.

Gemotoriseerde, c.q. gemechani-
seerde b. bestaat in hoofdzaak uit motorvoertuigen

c.q. pantserauto’s en vechtwagens (> Tanks). Nijhoff,

In België is sedert den Wereldoorlog dit soort

troepenafdeeling vervangen door de infanterie- en de

cavaleriedivisie, bestaande uit 3 reg. van hetzelfde
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wapen, 1 reg. artillerie alsmede uit andere troepen en

diensten, onder een luitenant-generaal. Eertijds

bestond de „gemengde” brigade, die samengesteld was

uit twee regimenten infanterie of cavalerie en een

groepeering artillerie onder een generaal-majoor.

Thans is alleen de legerartillerie nog ingedeeld in

brigades van twee regimenten. Bij de gendarmerie is

de brigade de kleinste territoriale rijkspolitiepost

onder een keuronderofficier. V . Coppenolle.

Brigade-arls, officier van gezondheid, inge-

deeld bij een brigade van het leger te velde. > Militaire

geneeskundige dienst.

Brigade-intendant, officier van de militaire

intendance, ingedeeld bij een brigade van het leger

te velde. > Militaire intendance.

Brigadier (N e d.), vroegere benaming voor kor-

poraal in het leger. Vóór 1915 werd de rang van

brigadier bij de Koninklijke Marechaussée gelijkgesteld

met korporaal; is thans vervangen door den rang van

wachtmeester. Bij de rijksveldwacht en politie komt

de benaming nog voor (brigadier-majoor, brigadier

titulair). moff.
In België is b. de benaming voor korporaal

bij de cavalerie, de artillerie en de gendarmerie. Is

eveneens de gebruikelijke titel van de overste eener

groep gemeentelijke veldwachters, boschwachters of

tolbeambten.

Brigantijn, klein tweemast-zeilschip met raas

aan beide masten. Heeft veel overeenkomst met de

brik, doch is kleiner en voert minder zeilen. > Zeil-

schepen.

Briggiaanschc logarithmen, zoo genoemd

naar den Engelschman Briggs, hebben tot grondtal

10 (> Logarithme).

Briggs, Henry, Engelsch wiskundige. * 1560

(’61), f 26 Jan. 1630 (’31). Eerste hoogleeraar in

meetkunde aan Gresham College te Londen (1596

—

1619), daarna Savilian Professor te Oxford. B. voerde

het getal tien als basis voor een logarithmenstelsel in

en publiceerde (1617) een tafel in 14 decimalen voor

de logarithmen van 1 tot 1 000 in dit stelsel. In 1624

volgde de Arithmetica Logarithmica, waarin de loga-

rithmen van de getallen van 1 tot 20 000 en van

90 000 tot 100 000 staan, in 1633 (uitg. door H. Gelli-

brand) de Trigonometria Britannica, die tafels van

goniometrische functies en hun logarithmen bevat.

B. past hierin de decimale indeeling van den graad

toe. B. schreef verder over navigatie en gaf commen-

taren op Euclides en Napier uit. Dijksterhuis.

Brighouse, Har o ld, Engelsch tooneel- en

romanschrijver. * 1882 te Eccles in Lancashire; in

vliegdienst tijdens den oorlog; later in betrekking bij

de katoenfabrikanten van Manchester; tegelijk ener-

giek promotor van het moderne tooneel, en met Gilbert

Cannan en Stanley Houghton een van de stuwende

krachten van het Repertory Theatre van Manchester;

schildert in zijn tooneelstukken en romans bij voorkeur

zeer naturalistisch het leven der arbeiders in Lan-

cashire, maar experimenteert in vele richtingen.

Werken: Tooneelstukken, vooral : The

Price of Coal (1911) ;
The Odd Man out (1912) ; Garside’s

Career (1914) ;
Hobson’s Choice (1916) ;

Plays for the

Meadow and the Lawn (1921); The Happy Hangman
(1922) ;

Open Air Plays (1927) ;
enz. Romans: o.a.

The Silver Lining (1918) ;
The Marbeek lnn (1920)

;

Captain Shapeley (1923). Pompen .

Bright, 1° Jacob, Engelsch politicus (broeder

van Jolm B.); * 1821 te Greenbankbij Rochdale. Sedert

1867 afgevaardigde in het parlement, waar hij vooral

ijverde voor de ondersteuning van de politiek van zijn

broeder en van de geavanceerde liberale partij, alsmede

voor de staatkundige rechten der vrouwen.
2° John, Engelsch staatsman. * 16 Nov. 1811 te

Greenbank, f 27 Maart 1889 te Londen; trad op voor

de hervorming van het kiesrecht, hoorde tot de anti-

korenwet-liga en werd met Cobden leider der Manches-

terpartij. Sedert 1843 lid van het Lager Huis, nam deel

aan de hervorming van het parlement en was meer-

malen minister.

Geschriften: Speeches on questions of public

policy (Londen 1868) ;
Speeches on the public affairs

(Londen 1869). — L i t. : Handwörterbuch der Staats-

wissenschaften. M. Verhoeven .

3° R i c h a r d, Engelsch medicus; * 1789, f 1858.

Beschreef in 1827 voor het eerst de nierziekten,

die door eiwit in de urine gekenmerkt zijn. Men
spreekt nog van Bright ’sche ziekte (> Nierziekte).

Dit was het begin van de wetenschappelijke studie

der nierziekten. Schreef ook verschillende reisbeschrij-

vingen . Schlichting,

Briglitman , F. E., Anglicaansch geestelijke,

* 1856 ;
verdienstelijk liturgist; gaf o.a. uit : Liturgies

Eastem and Western (dl. I: Eastem Liturgies, een

standaardwerk).

Brighton, zeebadplaats in het graafschap Oost-

Sussex, aan de Zuidkust van Engeland, 50° 48' N.,

0° 8' W. Ca. 150 000 inw. Sedert George IV als kroon-

prins hier ging wonen, is het de voornaamste badplaats

van Groot-Brittannië geworden. Door de South-downs

tegen de Noordenwinden beschut.

Bright’sche ziekte, > Bright (Richard);

> Nierziekte.

Brigitta, > Birgitta.

Brigittinessen, Brigittijnen, > Birgitta,

Orde van Sint.

Brihadaranjaka-Ocpanlsjad, oudste, groot-

ste en voornaamste der + Oepanisjads, behoorende

tot het Sjatapatha-Brahmana. Bevat onder meer de

uiteenzettingen van den wijzen Jadzjnawalkja over

de Atman of alziel.

L i t. : > Ocpanisjad. Uitg. en vert. door Böthlingk

(Leipzig 1889).

Brihatsamhita, voornaamste Sanskritwerk

over Indische astrologie door den astronoom Waraha-

mihira (6e eeuw n. Chr.), tevens een der voornaamste

werken der Indische lit. Door den invloed der astrolo-

gie op het dagelijksch leven komen allerlei maatschap-

pelijke en godsdienstige toestanden ter sprake en dit

alles op vaak waarlijk dichterlijke manier.

Uitg.: door H. Kern in Bibliotheca Indica en vert.

door denzelfde in Journal of the Royal Asiatic Society

(1870—1875). Zoetmulder .

Brik, 1° (Eng. break) lichte, vierwielige

wagen zonder kap.
2° Tweemast-zeilschip met raas aan beide masten.

> Zeilschepen.

Briketeeren is het persen van kortvezelig, aard-

achtig of fijnkorrelig materiaal tot regelmatig gevorm-

de vaste stukken. Het hangt van de eigenschappen van

het materiaal af of hierbij een bindmiddel gebruikt

moet wTorden. Men perst o.a. zaagsel, turf, sommige

ertsen en zouten tot briketten, doch voornamelijk

bruinkolen en het fijn der magere steenkolen, omdat

deze producten in hun oorspronkelijken toestand een

zeer geringe handelswaarde hebben.

De bruinkool wordt, zooals ze uit de groeve komt,
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gebroken en gemalen, daarna gedroogd en in een stem-
pelpers zonder bindmiddel tot briketten geperst.

Hierdoor bereikt men grootere vastheid, geringer

watergehalte en hoogere verbrandingswaarde. De
normale afmetingen zijn 180 x 60 x 35 mm, gewicht
ca. 1

/3 kg. In Nederland is één bruinkoolbriketfabriek,

de Carisborg te Heerlen.

De fijnkolen der magerkolen, afkomstig uit de
kolenwasscherij, worden zoo noodig in droogtrommels
gedroogd. Daarna wordt vloeibaar pek bij ca.

150° C) in verstoven toestand bijgespoten en innig

met de verwarmde kolen vermengd. Ook worden de
gedroogde kolen wel vermengd met gemalen vast

pek (vloeipunt ca. 70° C), daarna met stoom verwarmd
en tot briketten geperst. Van groot belang is het om
het percentage pek zoo gering mogelijk te houden,
omdat de pekprijs de kosten van de fabricage van de
briketten sterk beïnvloedt. Naargelang den vorm van
de briketten onderscheidt men eierbriketten,
zeer geschikt voor huisbrand, en industrie-
briketten van verschillende grootte en in

gewicht varieerend van 1 tot 10 kg, die bij voorkeur
in de industrie en bij de spoorwegen gebruikt worden.
Alle magerkolenmijnen in Ned. Limburg hebben
een briketfabriek. Wijffels.

Briketten, > Briketcercn.

Bril, 1° Geneeskundig. Over de uitvinding der

brillen kan niets met zekerheid worden gezegd. De
brillen werden eerst gekend op het einde der 13e eeuw;
in het midden der 14e eeuw was het gebruik er van
zeer verspreid. De eerste brillen waren leesglazen;

de holle glazen voor bijzienden werden aanmerkelijk

later gevonden. In het begin maakte men gebruik
van geslepen kwarts, bergkristal en van de zgn.

berillen of beryllen, dit zijn doorzichtige edelgesteen-

ten; vandaar de naam bril. Brillen worden vóór alles

gebruikt bij brekingsafwijkingen der oogen en bij

verzwakking der accommodatie. Het is onvoorzichtig

zelf een bril uit te kiezen of door een opticien te laten

aanpassen, zoodra men over eenige gezichtsverminde-

ring heeft te klagen
;
het is gevaarlijk door onbevoegden

raad anderen er toe aan te zetten. Menig gezicht heeft

erg geleden, omdat de glazen slecht werden uitgekozen,

of omdat men, bij aanvangende gezichtsstoomis, door
het ongepast gebruiken van een bril den gunstigen

tijd voor het behandelen der oorzakelijke kwaal liet

voorbij gaan. In menig geval is de gezichtsstoorn is

het eerste teeken van een ernstige algemeene ziekte;

wie dat tracht te verhelpen met een bril, verwaar-
loost zijn kwaal en kan aan groot gevaar worden bloot-

gesteld. Brilleglazen mogen slechts gebruikt worden
wanneer ze, na een nauwgezet onderzoek, door een
oogarts werden voorgeschreven. De meest gebruikte
brilleglazen zijn de spherische en de c y -

lindrische. Beide soorten kunnen bol (convex)
of hol (concaaf) zijn. Bolle glazen worden ook positief

(+), holle negatief (—) genoemd. Bij spherische glazen
is het brekend vlak een deel van een boloppervlakte.
Zij zijn (zie fig. 1) dubbelbol of biconvex, wanneer
beide oppervlakken bolvormig en de bolle zijden naar
buiten zijn gekeerd; dubbelhol of biconcaaf, wanneer
de holle zijden naar buiten zijn gericht; p 1 a t b o 1

(planconvex) wanneer één oppervlak plat, het ander
bol is; plathol (planconcaaf), wanneer een opper-
vlak plat, het ander hol is. Bij schuin heenzien door
deze verschillende soorten van spherische glazen
wordt het beeld onduidelijk, vooral bij sterke nummers.
Daarom wordt dikwijls de voorkeur gegeven aan door-

gebogen glazen; deze zijn bol aan een zijde, hol aan de
andere; dan heeft men holbolle (concaaf-convexe),

Fig. 1. Brilleglastypen. a) Dubbelbol of biconvex
; b) plat-

bol of planconvex
; c) holbol of concaaf-convex; d) dubbel-

hol of biconcaaf
;

e) plathol of planconcaaf
;

f) bolhol
of convex-concaaf.

of bolholle (convex-concave) glazen. Van deze glazen
zegt men, dat ze periscopisch zijn. De
volmaaktste hiervan zijn de punctueel afbeeldende
glazen, welke door verscheidene firma’s in den handel
worden gebracht. Spherische glazen worden gebruikt
bij oververziendheid (bolle) en bijziendheid (holle);

ze dienen ook als leesglas voor gewone presbyopen
(bolle). Cylinderglazen (fig. 2) hebben op
één zijde een bol ,

of hol cylinder-

vormig vlak en op
de andere een plat

of eveneens cylin-

dervormig vlak.

De werking ervan
kan gecombineerd
worden met die

van spherischegla-
zen

;
men heeft

dan dezgn. sphe-
rocylindri-
s c h e glazen. Bij

deze heeft de eene

zijde een bolvor-

mig oppervlak, de

andere een cylin-

dervormig oppervlak. Cylinderglazen alleen of met
spherische gecombineerd worden voorgeschreven bij

astigmatisme. Hier kunnen ook met voordeel de
t o r i s c h e glazen worden gebruikt. Dit zijn door-
gebogen glazen, die de werking van cylinders hebben;
ze kunnen als periscopische cylinders worden be-
schouwd. Torische glazen (fig. 3) hebben een verschil-

lende kromming in

,
1 •

* *

1 1

1 •

1 * !

» •

:

,
•

*

i •

mi
Fig. 2. Brilleglazen. Twee typen
van cylinderglazen, a) bol en b)

hol cylinderglas.

\

twee loodrecht op
elkander staande rich-

tingen. Ze kunnen
ook met spherische

wordengecombineerd.
Cylinderglazen wer-
ken als bolle of holle

lenzen enkel in de
richting loodrecht op
de cylinderas

;
daarom

moet bij het voor-

schrijven er van de
richting van de as

nauwkeurig worden
aangegeven. Wanneer
hooge nummers moe-
ten worden voorge-
schreven, bijv. na
staaroperatie, gebruikt men graag de zgn. L o r i n g

Fig. 3. Schema van brilleglazen

met twee verschillende krom-
mingen, zgn. torische glazen.
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brillen; bier wordt een platbol lensje op

een plat glas of zoo noodig, op de platte op-

pervlakte van een cylinderglas met canadabal-

sem geplakt. Het groote voordeel van deze glazen

is, dat ze veel lichter zijn. Voor geopereerden van staar

zijn nog meer aan te prijzen de katralglazen van Zeiss;

ze zijn echter zeer duur. Bij brekingsafwijkingen,

wanneer de tijd der presbyopie is ingetreden of na

staaroperatie heeft men behoefte aan twee brillen:

één om in de verte en één om op korten afstand te zien.

Het voortdurend verwisselen der glazen kan bij velen

hinderlijk zijn. Dit kan men het best verhelpen

met de dubbelfocus - of bifocale glazen

(fig. 4), ook nog Franklin-glazen genoemd. Deze

hebben in het bovenste deel van het glas een andere

breking dan in het onderste. Het bovenste dient voor

het zien in de verte, het onderste voor het dichtbijzien.

Dergelijke brillen hebben groote voordeelen. Sommigen
kunnen zich er echter niet aan gewennen. Wanneer
de blik overgaat van het bovenste naar het onderste

glas, ontstaat er een verschuiving van het beeld. Daar-

bij komt het bezwaar, dat men bij het afstappen van

trappen door het dichtbijglas moet kijken en wazig

ziet. Door volmaakter fabricatie is het hinderlijke

van het beeldverspringen grootendeels opgeheven

(Telegic; Infral-Supral-Tangalglazen van Zeiss); men
kan zich ook goed helpen met een zgn. v oor-
hanger, d.i. een stel halve glazen, dat gemakkelijk

op den bril gezet en afgenomen kan worden en dezen

in een dubbelfocusbril verandert. Voornamelijk bij

geopereerden van staar kan de voorhanger zeer nuttig

zijn. In sommige gevallen, waar de gezichtsscherpte

zeer gering is en door gewone glazen weinig wordt

verbeterd, kan verholpen worden met bijzondere

brillen, de zgn. verrek ij kerbrillen. Door

vergrooting van het beeld kunnen sterk bijzienden en

andere zwakzichtigen tot zekere mate beter zien in de

verte. Door gepaste voorzetlenzen kunnen deze brillen

geschikt worden voor het zien op korten afstand.

Bij nog sterker zwakzichtigheid kan voor het dicht-

bijzien gebruik worden gemaakt van een verre-
kijkerloupe, waarmede een vergrooting van

18 maal verkregen wordt. Dergelijke loupen zijn te

zwaar om als bril gedragen te kunnen worden; ze

moeten op een statief bevestigd worden. In zeldzame

gevallen, bij lichte afwijkingen in den stand der oog-

assen, worden prismatische glazen voorge-

schreven ;
met deze prismatische kunnen ook spherische

en cylindrische worden gecombineerd. Contact-
glazen zijn kleine glazen schaaltjes, geslepen of

geblazen, die, achter de oogleden, rechtstreeks op den

oogbol worden geplaatst; ze bedekken dus het hoorn-

vlies en het voorste deel van de met bindvlies bekleede

sclerotica. Ze werden het eerst gebruikt bij Kerato-

conus, d.i. een zeldzame, dikwijls voortschrijdende

afwijking, waarbij het hoornvlies min of meer kegel-

vormig wordt. De contactglazen zijn derwijze vervaar-

digd, dat de achterzijde zich aanpast op de misvormde

Contactglazen.

comea, terwijl de voorzijde als een normaal hoorn-

vlies is gewelfd. Zoo kan de brekingsafwijking doel-

matiger verbeterd worden dan met de gewone spheri-

sche en cylindrische glazen. De contactglazen hebben

echter het groote bezwaar, dat niet een ieder zich er

aan kan gewennen; sommigen verdragen ze slechts

eenige uren; anderen daarentegen gebruiken ze den dag

door en kunnen ermede ten volle hun beroep uitoefe-

nen. In de laatste jaren werden de contactglazen aan-

bevolen bij alle veranderingen van het hoornvlies,

waarbij de oppervlakte van het vlies onregelmatighe-

den vertoont, ook bij zware myopie met of zonder

astigmatisme, bij anisometropie; verder als dekglazen

om te beschutten tegen allerhande schadelijkheden.

Zonder twijfel kunnen de contactglazen in al deze

gevallen de beste diensten bewijzen. De groote moei-

lijkheid blijft echter het lastig verdragen van de schaal-

tjes; de toekomst zal moeten uitmaken in hoever de

volmaaktheid der constructie deze moeilijkheid zal

kunnen oplossen.

Monturen. Men kan velerlei soorten vinden en de

keus wordt dikwijls door de mode bepaald. In de

laatste jaren wordt meestal de voorkeur gegeven aan

brillen met groote ronde glazen, dikke randen en

armen. Deze zijn echter niet voor alle gevallen geschikt.

Gewone presbyopen, die enkel behoefte hebben aan

een leesbril, zullen zich het best bevinden met halve

glazen, waarover ze gemakkelijk heen kunnen kijken.

Aan astigmaten kunnen de ronde glazen groot nadeel

toebrengen. Hier kan immers een lichte verandering

in de richting van de cylinderas oorzaak zijn van zware

stoornis. Door het dagelijksch wrijven om ze proper

te houden kunnen de glazen langzamerhand in het

raam verschuiven en de cylinderas gaat een valschen

stand innemen. Daaruit volgt onduidelijk gezicht,

dikwijls ook erge hoofdpijn. Bij kinderen, die niet zoo

goed hun gewaarwordingen ontleden, kan dit zeer

hinderlijk zijn. De keus tusschen bril en knijper, voor

volwassenen althans, kan over het algemeen vrij

gelaten worden voor zoover het niet gaat om zware
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glazen; voor deze laatste is de knijper weinig geschikt.

Menschen, die maar één bruikbaar oog hebben en een

verschillend glas noodig hebben voor het ver- en het

dichtbijzien, zullen zich goed bevinden met een

k e e r b r i 1. Hier dient het eene glas voor het zien

in de verte, het andere voor het zien op korten afstand.

De armen van den bril zijn doorslaande gemaakt,
zoodat naar believen het eene of het andere glas

voor het oog kan worden geplaatst. Schut- of

dekbrillen dienen om de oogen te beveiligen

tegen verwondingen en schadelijke bestralingen. Voor
het eerste geval gebruikt men meestal korfjes van
metaaldraad, die goed sluitend gemaakt zijn op slaap,

wang en voorhoofd en die van voren gesloten worden

met een stuk glas. De arbeiders dragen deze brillen

niet graag; bij velen worden ze hinderlijk vooral bij

het zweeten en het werken in het stof. Een goed model
is overigens nog niet gevonden. Andere beroepen

eischen donkere brillen tegen verblinding door fel

licht, dat rijk is aan ultraviolette stralen, bijv. auto-

geenlasschers, degenen die werken in glasovens,

smeltovens. Donkere brillen zijn ook aangewezen op
gletsjertoeren, bij felle zon op het zeestrand; ook bij

sommige oogziekten. Rubbrecht.
2° Bril of brilschans (krijgsk.), verouderde term

uit de versterkingskunst. > Lunette.

Briljant, een diamant, die zoodanig is geslepen,

dat men er door heen ziet. Bovenop is een plat vlak

en naar beneden loopt de briljant in een puntigen vorm

Briljant (bovenaanzicht). Briljant (zijaanzicht).

toe. De briljant heeft tot 68 driehoekige of ruitvormige

facetten. Het achthoekige bovenvlak heet de „tafel”,

de pimt heet „kollet”. Het zetten in doorzicht wordt

genoemd „a jour” zetten. v. d . Beek .

Brilkruid, Biscutella apula, van de

familie der kruisbloemigen (Cruciferae), is een der

12 soorten van dit geslacht, bloeiend met lichtgele

bloemen en afkomstig uit Zuid-Europa.
Brfll, 1° naam van schildersfamilie te Antwerpen.

a) M a 1 1 h ij s de Oude (van hem geen werken
bekend) en zijn zonen M a 1 1 h ij s de Jonge en

Paul. Matth. Jr. * 1660, f 1683 te Rome; hier zijn

nog vele fresco’s van hem; de overige werken van
dezen talentvollen, jong gestorven kunstenaar schij-

nen meest verloren gegaan. Men kent ze bijna alleen

door gravures van Hondius.
b) Paul,* 1654, ging ook vroeg naar Rome, al-

waar gestorven in 1626. Hij ontwikkelde zich tot een

belangrijk kunstenaar. Zijn meest zeer decoratieve

werken getuigen van machtige concepties; men vindt

er in een romantiek, die nog afkomstig is van Patinier

en Coninxloo, maar tevens een naturalisme, waarin
de kunst der latere 17e eeuwers wortelt. Hij was
geschoold bij Elsheimer en had op zijn beurt grooten

invloed op Claude Lorrain. Te Rome maakte hij vele

fresco’s.

L i t. : A. Mayer, Leben u. Werke d. Brüder Matth. u.

Paul BriU. Schretlen.

2° E v e r t Jan, een Leidsch boekdrukker uit
de 19e eeuw, die zich vooral toelegde op het drukken
van Oostersche werken. Door zijn betrekkingen met
Oriëntalisten als Dozy, Krehl, Wright, Land, Thom-
berg e.a. mocht het hem gelukken welgeslaagde
werken van Oostersche literatuur op eigen drukkerij

ter perse te leggen, waardoor zijn drukkerij een wereld-
vermaardheid verkreeg. Na zijn dood, in 1871, werd
de zaak voortgezet door A. P. M. van Oudt en F. de
Stoppelaar. Sedert 1896 is de firma Brill omgezet in

een naamlooze vennootschap. Ronner.
3° Willem Gerard, Nederlandsch taal- en

geschiedkundige: * 10 Oct. 1811 te Leiden, f 29 Jan.
1896 te Utrecht; vanaf 1859 hoogleeraar te Utrecht
in Ned. en geschiedenis.

De Ned. spraakleer bewerkte hij in zijn geheelen
omvang; voor de Hoogduitsche gaf hij een handboek;
voor de Fransche en Engelsche leverde hij belangrijke

bijdragen.

Als historicus nam hij het werk van J. P. Arend
over, en schreef ruim drie deelen van diens werk.
Voorn, werken: Holl. spraakleer (1846) ; Holl.

spraakleer ten gebruike bij de inrichtingen van hooger
onderwijs (1849) ;

Alg. Gesch. des Vaderlands (begonnen
door J. P. Arend), deel III 2e stuk (gedeeltelijk) tot en
met 5e stuk (1859—1868). — L i t. : Nieuw Ned. Biogr.
Wdb.* (VII, 214) ;

P. D. Chantepie de la Saussaye,
Levensbericht, in jaarb. v. d. Kon. Acad. v. Wetensch.
(1896). 0//er»ifl)w.

Brillaat, > Briljant.

Brillantines, geparfumeerde paraffine-olie, ook
wel ricinusolic, somtijds een mengsel hiervan met
verdunden alcohol.

Brillcnzalf, > Gasmasker.
Brillouin, 1° L é o n, Fransch natuurkundige,

werkt op gebied van atoomphysica en quantentheorie.
Werken: La théorie des quanta et 1'atome de

Bohr (
21930) ;

met Louis de -> Broglie, Selected Papers
on Wave Mechanics (Blackie and Son, Londen 1928).

2° Marcel, Fransch natuurkundige. * 19 Dec.
1864 te Melle (Fr.). Sinds 1900 professor in de mathe-
matische physica aan het Collége de France te Parijs.

Studie van de theorie der electriciteit.

Werk: Propagation de 1’électricitó. Histoire et

théorie (Parijs 1904). J . v. Santen .

Brilslang of Cobra de Capello of

gewoon Cobra (Naia tripudiano Merr.) is een slang
van 1,4—1,8 m lengte met een bruingele, in bepaald
licht naar aschblauw schemerende kleur, die echter

bleeker schijnt, daar de tusschenruimten der schubben
lichtgeel of wit zijn en de hoeken van enkele schubben
vaak deze kleur hebben. In den nek overheerscht
lichtgeel of wit zoodanig, dat de donkere kleur
zich slechts als een bestippeling voordoet en juist

hier komt de teekening duidelijk uit, die gelijkenis

met een bril heeft. Deze bril wordt door twee
zwarte lijnen als randen omgeven en is gewoonlijk
veel lichter dan het omgevende deel, terwijl de
met de glazen overeenkomende plekken of geheel
zwart zijn of een lichte oogvlek met donkeren rand
omgeven. De buikzijde is vuilwit en draagt vaak in

het voorste derde gedeelte van het lichaam breede,
zwarte dwarsbanden. Er komen niet zelden exemplaren
voor met zwarte bovenzijde en zwartachtig bruine
onderzijde, andere, die geheel olijfbruin, nog andere,
die van boven grijsachtig en van onderen witachtig
gekleurd zijn; soms ontbreekt de opvallende nek-
teekening geheel.

De bewoners van Indië hebben ten gevolge van hun
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kennismaking met de brilslang, die zeker de vergif-

tigste slang van hun vaderland is, aan de variëteiten

afzonderlijke namen gegeven.

Brilslang.

De brilslang is verbreid over geheel Indië, Zuidelijk

China, Birma, Siam, Malakka, de Groote Soenda-

eilanden met uitzondering van Celebes, de Anda-

manen en Ceylon en Westwaarts door Afghanistan,

het Noordelijke deel van Perzië en het Zuidelijk gebied

van Toerkmenië. In den Himalaja vindt men haar tot

2 500 m hoog. Geliefkoosde woningen zijn verlaten

termietenheuvels, oude muren, steen- of houthoopen,

leemwanden met gaten e.d. De Cobra voedt zich

slechts met kleine dieren, bij voorkeur met kruipende

dieren en salamanders, ofschoon jonge hoenders, muizen

en ratten niet versmaad worden.

De brilslang is evenals in oude tijden nog thans een

voorwerp van eerbiedige, haast goddelijke vereering

en speelt in de geloofssagen der Hindoes een belang-

rijke rol.

Om den stand, dien zij bij gevaar aanneemt, nl. zich

op te heffen en het voorste derde deel van het lichaam

opgericht te houden, wordt zij voor voorstellingen

(dansen) gebruikt, waarbij muziek gemaakt wordt,

die op de slang echter geen werking heeft. Keer.

Brimeu, Karei van, graaf van Megen,

ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Gelder-

land (sinds 1659). * ong. 1625, f 9 Jan. 1672. B. was

afkeerig van kettervervolging, tegenstander van

Granvelle. Opstandig verzet tegen den koning keurde

hij echter af, en na den Beeldenstorm werd hij dan ook

de uitgesproken aanhanger voor Spanje. Te laat geko-

men om de overwinning van Lod. van Nassau bij

Heiligerlee (1668) te keeren, wist hij daarna de stad

Groningen tegen dezen te verdedigen. Cornelissen.

Brimley-Jolinson, Reginald, > John-

son, R. B.

Brimo (myth.), de Verschrikkelijke; een te

Pherae, in Thessalië, vereerde doodsgodin, gelijkge-

steld met Arterais-Hécate, Deméter of Perséphone.

Brfnekerinek , J o a n n e s, een der verdien-

stelijkste volgelingen, „apostelen”, en medewerkers van

Geert Groote, bij wien hij zich in 1380 aansloot.

* 1359 te Zutphen, f 26 Maart 1417 te Deventer.

Priester gewijd, werd hij als rector van het Meester-

Geertshuis te Deventer aangesteld. Terwijl hij door

zijn leiding den goeden naam van dit huis herstelde

en de andere vier zusterhuizen in de stad stichtte of

van ondergang redde, begon hij met de medewerking

van Zwedera van Runen in 1400 het nonnenklooster

van Diepenveen, dat in 1408 met 12 nonnen geopend,

in 1412 bij de congregatie van Windesheim werd inge-

lijfd. Van dezen vooral om zijn opbeuring van het

geestelijke leven te onzent beroemden man zijn nog

een achttal vrij ongekunstelde collaciën, volgens

aanteekeningen van Lijsbeth van Delft, bewaard,

die ons slechts onvoldoende over zijn welsprekend-

heid laten oordeelen. B.’s richting was meer practisch

dan contemplatief. Hij stierf in geur van heiligheid.

U i t g. : door W. Moll, in Kerkhist. Archief (IV,

19 866). — L i t. : W. J. Kühler, J. Br. en zijn klooster

te Diepenveen (1908). V. Mierlo .

Brinckmann, 1° Albert Erick, kunst-

geleerde en hoogleeraar der kunstgeschiedenis in

Keulen. * 1881 te Nordemey. Uitgever van de bekende

serie „Handbuch der Kunstwissenschaft”.

2° J o h n, plat-Duitsch schrijver, vooral van

humoristische prozavertellingen. Als zoodanig is hij

een wegbereider van Fritz Reuter, dien hij in menig

opzicht evenaart. * 1814 te Rostock, f 1870 te Güstrow;

om politieke redenen trok hij naar Amerika, waar hij

achtereenvolgens als gezantschapssecretaris en leeraar

werkzaam was.
Hoofdwerken: vertellingen : Vosz und Schwin-

egel (1854); Kasper Ohm un ick (1855) ;
Uns’ Hergott up

Reisen (1870), e.a. Gedichten : Vagel Grip (1859). —
U i t g. : Ges. W. (1903, Weltzien). — L i t. : Süszeroth

(1899); Weltzien (1914); Römer (1907). Pintelon.

3° Justus, kunstgeleerde, * 1843 te Hamburg,

f 1915 te Bergedorf. Was aanvankelijk advocaat,

stichtte het Hamburger museum voor kunstnijverheid

(1877) en bestudeerde vooral de kunstnijverheid van

Japan.
Voorn, werken: Kunst und Handwerk in

Japan (1889) ;
Handbuch für die Gesch. des Kunst-

gewerbes (1894).

Brindisi, 1° provincie aan de Adriatische

Zee (Italië); 1 806 km2
,
ca. 244 000 inw. (134 per km2

),

20 gemeenten.
2° H o o f d s t a d der prov. Brindisi (40° 40' N.,

17° 56' O.) met 39 658 inw. (1931). Mooie beschutte

haven, spoorwegknooppunt, luchtvaart. Passagiers-

en goederendienst op de Levant en Engelsch-Indië.

Zeer oude stad, 266 vóór Chr. Romeinsch; later

Byzantijnsch, Longobardisch, Saraceensch. In 1071

onder Robert Guiscard.

L i t. : Ascoii, La storia di Brindisi (1886). Heere .

B. behoudt nog resten van antieke grootheid (resten

van thermen). De middeleeuwsche gebouwen zijn alle

van na het jaar 1000. De St. Benedictuskerk, wier

portalen typische figuraties vertoonen. De spits-

bogige, driebeukige S. Lucia, met een overwegend

Romaansche crypte, heeft een aantal merkwaardige

Byzantijnsche fresco’s. Een Byzant. centraalbouw is

de S. Giovanni al Sepolcro (nu archeologisch museum),

die een portaal heeft, met een voorbouw, die op door

leeuwen gedragen zuilen steunt; hier en daar nog resten

van fresco’s. Een prachtwerk van 13e-eeuwsche

Z. Ital. architectuur is de gevel van de Christuskerk,

in horizontale rijen marmer, afwisselend wit en donker-

grijs opgetrokken, met een in verschillend getinte

steenen ingelegde roos. Nog meer uitgewerkt vindt

men datzelfde bouwschema in de 2 km van de stad

verwijderde abdijkerk S. Maria del Casale. Hierin

Byzantiniseerende muurschilderingen van Rinaldo

van Taranto (14e eeuw): heiligenfiguren, Christusleven,
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Boom des levens, enz. Het Zwabisch kasteel, op recht-
hoekig grondplan met ronde hoektorens, werd op het
eind der 15e eeuw door Ferdinand I van Aragonnog
uitgebreid en door een voormuur omgeven en later

door Karei V nog belangrijk gewijzigd. Er zijn enkele
kleine paleizen uit de 14e eeuw en twee Renaissance-
paleizen. De dom, de kerk der Engelen en het seminarie
zijn in Barokstijl opgetrokken.
L i t. : Diehl, L’Art byzantin dans 1’Italie méridionale

(1894) ; Bertaux, L’art dans lTtalie méridionale (1904)

;

Haseloff, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien

(1920) ; Palumbo, Brindisi-Otranto, nr. 52 van de serie

Le cento citta d'Italia illustrate (z.j.). Knipping.
3° Het aartsbisdom Brindisi-Ostuni telt

png. 140 000 Kath., ingedeeld in 28 parochies (1929).

De aartsbisschop van Brindisi is administrator perpe-
tuus van de Kerk van Ostuni, die sinds 1818 met B.
vereenigd is.

Brinell-schaal . Brinell heeft voor het bepalen
van de hardheid van materialen een methode
uitgedacht, welke internationaal is vastgesteld. Oor-
spronkelijk werd daarbij bepaald, hoe ver een stalen

bol van 10 mm middellijn in het te onderzoeken
materiaal drong onder een constanten druk, welke
naar gelang van de hardheid 3 000, 500 of 200 kg
bedroeg. Tegenwoordig laat men een hamer van een

bepaalde hoogte neervallen op den kogel en daarna
wordt de indruk gemeten

;
door deze verbeterde werk-

wijze verkrijgt men beter vergelijkbare uitkomsten.
Het hardheidscijfer wordt uitgedrukt in kg per mm2

en wel door den druk te deelen door het boloppervlak
der indeuking.

Onderstaande tabel geeft de verschillende mate-
rialen, gerangschikt volgens de Brinell-schaal

:

lood 4 welijzer 58
tin 10 messing 60
Babbitsmetaal 23 zilver 60
magnoliametaal 25 zacht ijzer 80
zink 30 grauw gietijzer 96
aluminium 39 brons 120
goud 48 wit gietijzer 300
koper 48 ongehard staal 372
antimonium 57 wolfram-chroomstaal 866

Het laatste cijfer is de hoogst waargenomen waarde
en geldt voor een 18% wolfram 3% chroomstaal in

geharden toestand. P. Bongaerts.

Brinioschool . Als navolging-in-de-verte van de
Engelsche en Duitsche > „Landerziehungsheime”
stichtte J. Kleefstra onder den rook van Hilversum
de school van dezen naam in 1897. Ze vond niet de
verwachte belangstelling en moest in 1910 gesloten

worden. Dat de moderne schoolgedachte in Nederland
met koelheid ontvangen werd, schrijft Kleefstra toe

aan het feit, dat het met zijn onderwijsstelsel en
humane discipline de meeste landen een flink eind
voor was. „Toch is tucht het zwakke punt in ons op-
voedingsstelsel; onze volksaard, de vrijheidszin van
onze jeugd, het sterke particularisme van onze families

staan lijnrecht tegenover de noodzakelijke discipline

op een sterk bevolkte school.”
L i t. : J. Kleefstra, De school der toekomst en wat

haar in den weg staat (1906) ;
idem, Brieven over op-

voeding (1903—1910). Romlouts.

Brink, in de oorspronkelijke beteekenis van rand
(nl. grasrand), is het dorpsplein in vele Drentsche
dorpen, meestal nog het eenig gemeenschappelijk
eigendom der markegenooten. Om den brink liggen

de woningen vaak op min of meer ordelooze wijze

verspreid, terwijl een aantal voetpaden en wegen de
open ruimte doorsnijdt. Op enkele brinken zijn kunst-
matige kommen gegraven, waarvan het water dienst

doet bij brand. De naam brink is bijna geheel beperkt
tot het Oostelijke, Saksische deel van Nederland.

Nijenhuis.

Brink, 1° Bernard ten, Kath. Ned. pro-
fessor der Engelsche letterkunde te Straatsburg en
schrijver (1877—1893) van een voortreffelijke Geschich-
te der englischen Literatur (2 dln.), die ook in het
Engelsch werd vertaald (1882—1896; 21902—1914) en
nog altijd onmisbaar is voor de Eng. literatuur der
middeleeuwen. * 1841 te Amsterdam, f 1892 te Straats-

burg. Vader was redacteur van een groot dagblad
(Handelsblad ?), maar stierf spoedig en de moeder
vertrok met de familie naar Duitschland. Stud. gymn.
te Düsseldorf en Essen; univ. te Münster, Bonn, waar
hij promoveerde 1865; buitengew. hoogl. te Münster
1868, gewoon hoogl. te Marburg 1870, te Straatsburg

in 1873.

Andere werken: Chaucer-Studiën (1870)

;

Chaucer’s Sprache und Verskunst (1884, 2e uitg. door
F. Kulge 1899, 3e uitg. door E. Eckhardt 1920, Eng.
vert. 1901) ;

Beowulf (1888) ; Shakspere (1893). — L i t.

:

Edw. Schröder, in Allg. Deutsche Biogr. (37, 1894,
785-788). Pompen.
2° Jan ten, Ned. letterkundige; * 15 Juni 1834

te Appingedam, f 19 Juni 1901 te Leiden; begon op
zijn 19e jaar te Utrecht theologie te studeeren. Werd
bekroond voor zijn

antwoord op een

prijsvraag over G.
A. Bredero (later

uitgebreid in 3 dln.

1887
—

’88). In 1857
werd hij red. van
den Studentenalma-
nak, in 1859 drs.

in de theologie.

Volgens zijn eigen

overtuiging was hij

voor ’t predikanten-

ambt minder ge-

schikt en koos daar-

om de letteren als

vak van studie. Het
jaar daarop pro-

moveerde hij op jan ten Brink .

een dissertatie over
Coomhert. Na een reis (als gouverneur) naar
Engeland, (Malta), Ned.-Indië, (St. Helena), werd hij

in 1862 leeraar aan het gymnasium te Den Haag, twee
jaar later aan de H.B.S. Daar had hij als leerlingen:

Emants, Esser, Couperus, Netscher. In 1884 volgde
hij Jonckbloet op als hoogleeraar aan de universiteit
van Leiden.
W erken: Ten Brink heeft ontzaglijk veel geschre-

ven : Een reeks novellen (waaronder enkele litterair-

historische (Jan Starter en zijn wijf, Brechtje Spiegel,
De Bredero ’s), causerieën en critieken, „Uit de republiek
der letteren”. Uitvoerige studies over E. Bulwer Lytton,
Em. Zola, Dan. Heinsius en de Holl. Schelmenroman in
de 17e eeuw. Verder een Gesch. v. d. Ned. Letteren in
de 19e eeuw (3 dln.

;
zijn eigen werk werd aan het slot

besproken door F. Smit Kleine)
; Gesch. der Ned.

Letterk. (1897 ; een zeer schoon geïllustreerd werk, dat
niet in allo opzichten betrouwbaar is, vooral niet omtrent
de middeleeuwen)

;
De oude garde en do jongste school.— L i t. : F. Smit Kleine, J. t. B., in de b.g. Gesch.
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(III, 446) ;
Cd. Busken Huet, Litt. Fant. (XI, 150)

;

L. v. Deyssel, Verz. Opst. (II, 187) ;
Taco H. de Beer,

in Noord en Zuid (XXIV, 482) ;
W. Kloos,. Nieuwere

Literatuurgeschiedenis (II). Piet Visser.

3° Jules ten, Ned. componist; * 4 Nov. 1838

te Amsterdam, f 6 Febr. 1889 te Parijs. Was van 1860

tot ’68 muziekdirecteur te Lyon, woonde sedert dien

te Parijs, waar in 1870 zijn komische opera Calonice

werd uitgevoerd. Schreef verder instrumentale muziek.

Brinkhorst, een der eerste burchten, door Wil-

lem V, bij den aanvang der Hoeksche en Kabeljouw -

sche twisten in 1350, belegerd. Het geslacht B., drie

eeuwen voor 1350 bekend, is uitgestorven.

Brinkman, Joannes, vooraanstaand gees-

telijke. *26 Aug. 1794 te Purmerend, f 24 Jan. 1867

te Amsterdam. 1817 priester gewijd te Munster,

kapelaan in het Maagdenhuis te Amsterdam. 1824

pastoor te De Kwakel, 1827 te Assendelft, 1832 pro-

fessor in de moraaltheologie te Warmond, 1844 pastoor

te Noordwijk-Binnen, 1845
—

’67 rector van het Maag-

denhuis te Amsterdam. In het pas opgerichte kapittel

bekleedt B. de hoogste waardigheden. Hij hoorde tot

de eerste medewerkers aan „De Katholiek”; gaf uit:

Overwegingen van het lijden van Jesus Christus”

(1839).

Lit.

:

A. Hensen, J. Brinkman (Ned. Biogr. Wdbk.
1 1911) ;

J. C. v. d. Loos, Geschiedenis van het Seminarie

Warmond tot 1853 (Bijdr. voor de Gesch. van het

Bisdom Haarlem, XLVIII 1932). de Haas.

Brinkmann , Johannes Bernhard,
bisschop van Münster; f 13 April 1889. B. was o.a.

Direktor der Weltpriester-Kongregation te Kevelaer

en rector der genadekapel aldaar. Hij werd een de

slachtoffers der Kulturkampf. Tot 1884 bleef hij in

ballingschap in Nederland, na eerst geld- en gevangenis

straffen te hebben ondergaan in Duitschland.

J. Sassen.

Brinno, aanvoerder der Caninefaten bij den op-

stand van 69—70 n. Chr. > Bataven.

BrinvilUers ,
Marie Madeleine

d’A u b r a y, markiezin, * 1630, gehuwd in 1651

met markies Antoine de Brinvilliers; als gifmengster

onhoofd en verbrand in 1676. De meest bekende en de

eerst ontmaskerde van de beruchte gifmengsters,

occultisten en kindermoordenaars, die tusschen

1660 en ’80 in Parijs zulk een beroering verwekten.

Een vrouw van de meest tegenstrijdige gaven en hoe-

danigheden, schoon van voorkomen, lieftallig en

innemend in haar optreden, geestig in den omgang,

rijk, en in de hoogste kringen verkeerend. Daarnaast

van haar jeugd af toomeloos ongebonden in haar

levenswijze, overgevoelig voor kwetsingen van haar

eigenliefde, geld- en genotzuchtig, zeldzaam energiek

en doortastend, bij dit alles absoluut gewetenloos.

Uit gekrenkte eigenliefde en geldzucht vergiftigde

zij haar vader, twee broeders en anderen, nadat

zij het gif eerst beproefd had op zieken, die zij met

de grootste toewijding in de hospitalen scheen te komen

troosten en verkwikken. Een van haar vele minnaars,

Gaudin de Sainte-Croix, en een lakei, La Chaussée,

waren haar medeplichtigen. Bij den dood van Gaudin

de Sainte-Croix viel aan de justitie een cassette in

handen, waaruit haar schuld bleek. Zij vluchtte naar

Engeland, Holland en Luik, alwaar zij gevat werd.

De geestelijke Pirot stond haar tijdens de gevangen-

schap bij en bracht haar tot inkeer, zoodat zij in

gevoelens van diep berouw en groote godsvrucht

en overgeving haar vonnis onderging.

Lit.: Funck-Brentano, Le Drame des Poisons

(Parijs 1899). Gorris.

Brion, Friederike, predikantsdochter te

Sesenheim, Goethe’s geliefde gedurende zijn Straats-

burgschen studententijd (ong. 1770
—

’71). Het schuld-

bewustzijn haar verlaten te hebben, spreekt Goethe

uit in figuren alsWeislingen, Clavigo, Femando, Faust

en meisjes als Maria in Götz, Marie Beaumarchais,

Stella, Gretchen, die hun ten offer vallen. * 1752 te

Niederrödem (Elzas), f 1813 te Meiszenheim bij Lahr.

Lit.: W. Bode (1920). Pintelon.

Brioni, twaalf krijteilandjes bij Pola in Italië

(44° 65' N., 13° 45' O.). Veel ruïnes uit Oudheid en

middeleeuwen. Prachtig verblijf met hotels, sport,

enz. Druk reizigersverkeer met Venetië, Fiume,

Triëst.

Briosco, A n d r e a, genaamd II Riccio
of R i z z o, Ital. beeldhouwer; * ca. 1471 te Padua,

f 1532. Leerde bij Bart. Bellano, werkte veel in de

basiliek van St. Antonius te Padua. Zijn bekendste

werk is wel de kandelaar der Paaschkaars, die bijna

geheel op heidensche symboliek is geïnspireerd. Met

voorliefde bootst hij de Hellenistische kleinkunst na.

Op Dante geïnspireerd is zijn bronswerk De Helleberg

(II monte Infernale) te Weenen (verzameling Tofdor).

Zijn kunst is klaar, overzichtelijk, zorgvuldig afge-

werkt en geheel afgestemd op het Klassicisme; mis-

schien ligt hierin zijn verband met de schilderkunst

van Mantegna.
Lit.: Venturi, Storia delParta italiana (VI 1908)}

Planiscig, A. R. (1927). Knipping.

Brisantbom, > Vliegtuigbom.

Brisante springstoffen worden gebruikt om
een vernielende werking uit te oefenen en vinden toe-

passing in den mijnbouw, bij bruggen- en wegenaanleg,

in projectielen, enz. De voornaamste zijn: de dyna-

mietachtige springmiddelen, picrinezuur (trinitro-

phenol), trotyl (trinitrotoluol), enz., die alle afzonder-

lijk besproken worden.

Brisantgranaat is een granaat, gevuld met een

springlading, bestaande uit trotyl, picrinezuur,

ammonal of andere moderne springstof. > Granaat.

Brisantgranaatkartets is een projectiel, dat

als granaat en als granaatkartets kan worden gebruikt.

Is voorzien van een tijdschokbuis (> Buis). > Granaat-

kartets.

Brisbane, 1° rivier in het Z. van Queens-

land (Austr.); ontspringt in de Bunya-mountains,

is 220 km lang en mondt beneden de havenstad Bris-

bane in de Moreton-bay.
2° Hoofdstad van den Australischen staat

Queensland, aan de Brisbane-river, 40 km voor de

monding. De ruim aangelegde stad ligt op de heuvels

aan weerszijden van de rivier, die de stad verdeelt

in twee zelfstandige gemeenten: B. en South-
Br i s b a n e.

De stad is de laatste 20 jaar snel gegroeid: 1914 nog

maar 154 000 inw., nu met voorsteden 319 000 inw.,

d.i. 34% van de inw. van Queensland. B. met haar

prachtige haven is de voornaamste handelsstad van

Queensland; uit voer van de tropische land-

bouwprod., verder van koren, schapen, wol, talk,

bevroren vleesch, huiden en van goud. De indus-
trie bloeit er: suikerraffinaderijen, tabak- en zeep-

fabrieken, brouwerijen, looierijen, motorenbouw.

Belangrijk spoorweg- en kabelstation; zetel van een

Kath. aartsbisschop, van een Anglicaanschen bisschop

en zetel van de regeering en het parlement. 1824 werd



255 Briscous—Bristol 256

B. als strafkolonie gesticht in opdracht van den toen-

maligen gouverneur Brisbane; sinds 1842, toen vrije

kolonisten er zich mochten vestigen, kwam de neder-

zetting snel op. Zwagemakers.

3° Aartsbisdom in Australië, in 1869 als

bisdom gesticht. Het omvat het Zuidelijk gedeelte

van Queensland en telt samen met Torwoomba, een

der suffragaanbisdommen van B., 127 500 Kath. (1921).

Briscous bij Biarritz, badplaats met sterke zout-

bronnen. Behandeling van scrophulose en vrouwen-
ziekten.

Brise (Brisée), C o r n e 1 i s, Nned. schilder;
* 1622 te Haarlem, f ca. 1670 te Amsterdam. Hij was
decorateur van het Amsterdamsche theater en bevriend
met Vondel, zooals uit een gedicht van dezen
laatste blijkt.

Voorn, werken: Orgeldeuren der Oude Kerk
te Amsterdam ;

stillevens (een in het Amsterdamsche
stadhuis)

;
allegorieën op Frederik Hendrik (Den Haag,

Huis ten Bosch).

Briscïs, > Achilles.

Brisseau-Mirbel, Charles F r a n 9 o i s,

* 1776 te Parijs, f 1854, wijdde zich eerst aan de
schilderkunst en werd vervolgens door Desfontaines

tot de plantkunde gebracht. In 1808 kwam hij aan de
universiteit van Parijs, waar hij daarna professor

werd. In 1829 kwam hij aan het Musé d’histoire

naturelle. Hij is de grondlegger van de microscopische

plantenanatomie in Frankrijk, waarbij hij veel tegen-

stand ondervond, omdat hij niet, zooals andere plant-

kundigen van zijn tijd, aan de systematiek de grootste

waarde toekende, maar zijn leerlingen vooral wees op
de structuur en levensverrichtingen. Hij had veel te

lijden van de critiek en werd zeer apathisch, terwijl

een ziekte bovendien reeds lang voor zijn dood zijn

arbeid bemoeilijkte.

Werken: o.a. Traité d’anatomie et de physiologie
végétale

;
Exposition et défense de ma théorie de 1’organi-

sation végétale (1808). Bonman.
Brisselot, Johannes, Carmeliet en wij-

bisschop van Cambrai; later (1617) aartsbisschop

van Oristano (Sardinië), van welk ambt hij na 3 jaren

afstand deed ;
* te Valenciennes, f 11 Sept. 1620.

B. was biechtvader van den koning van Frankrijk,

en een uitstekend geleerde, door Erasmus genoemd:
„unum e luminaribus ecclesiae”. Hij schreef over de
Eucharistie en het gebed, een commentaar op de
H. Schrift en de boetpsalmen.

L i t. : B. Zimmermann, Monum. hist. carm. (I, 412)

;

G. Wessels, Acta capit. gen. (I, 288). J. v. Rooij.

Brissonlus, 1° Barnabas, rechtsgeleerde,
* 1531 te Fontenay-le-Comte

, f 1591. Was 1675 advo-
caat-generaal in het Parijsch parlement. Werkte mede
aan de herlevende beoefening van het Rora. recht.

Schreef o.m.: De formulis et solennibuspopuliromani
verbis.

2° Joannes, kerkelijk schrijver, > Dubuisson.

Brissot de Warville, Jean Pierre,
partijleider tijdens de Fransche Revolutie. * 1754 bij

Chartres, in 1793 geguillotineerd te Parijs. Van arme
afkomst, zoekt hij als schrijver naam en bestaan;
reist in Eng. Ned. en de Ver. Staten; om pamflet
tegen Marie Antoinette geraakt hij in de Bastille. Hij
ijvert voor vrijheid op alle gebied, ook voor emancipa-
tie van de Negers en sticht daartoe La société des amis
des Noirs. B. propageerde in zijn invloedrijke Patriote
francais de republiek en redigeerde de petitie, waarin

op 17 Juli 1791 de afzetting van Lodewijk XVI werd
gevraagd. Lid van Législative en Conventie; hij acht
zich ondanks middelmatigheid geroepen, de revolutie

door propaganda-oorlog over Europa te verbreiden en
lokt daartoe als leider van de Girondijnen den eersten

Coalitie-oorlog uit.

Werken: Mémoires, uitg. door zijn zoon (Parijs

1830). — L i t. : Goetz-Bernstein, La diplomatie de la

Girondo : Brissot (Parijs 1912). V. Claassen.

Bristol, 1° oude havenstad aan de Avon, graaf-

schap Gloucester (Engeland, 51° 28' N., 2° 35' W.);
396 918 inw. (1931). Tot in de 18e eeuw na Londen de
voornaamste havenstad, nu nog altijd de in- en uit-

voerhaven van Z.W. Engeland. Scheepvaartverbin-
dingen met W. Indië, Z. Amerika, Zwarte Zee en Ier-

land. Invoer van levensmiddelen (tabak, hout, zuid-

vruchten). Uitvoer weinig wegens het gemis van een
industrieel achterland. Bristol heeft suiker-, tabaks-,

chocolade-, zeep- en schoenenfabrieken, metaalindus-
trie. Beneden de stad stroomt de Avon door de Clifdon-

kloof, waarvan de oevers door een bekende hangende
bnig op 76 m hoogte zijn verbonden. Voorhavens:
Portishead en Avonmouth. G . de Vries .

Bezienswaardigheden. De kathe-
draal was oorspronkelijk een abdijkerk (door

Robert Fitzhardinge gesticht). De oudste deelen in

Anglo-Normandischen stijl zijn het kapittelhuis en de

poort. De O. helft van de kerk werd door abt Knowle
in vroeg „decorated-style” herbouwd (1325). Het
middenschip werd in de 16e eeuw neergehaald, maar
in den trant van abt Knowle ’s koor door G. E. Street

weer opgebouwd (1868—1888). De middentoren dateert

van de laatste helft der 15e eeuw, de Westelijke toren

en de daaronder staande gevel is modem. In het ge-

bouw ontbreken triforia, de beuken zijn alle even hoog.

Belangrijk beeldhouwwerk vertoonen de kapiteelen

van het koor. In vroeg-Gotischen Engelschen stijl is

de met het koor verbonden Elder Lady Chapel (13e

eeuw), achter het koor ligt de Lady Chapel met een

raam van ca. 1320 (Jesseboora). In de sacristie bevindt

zich nog een haard voor het hostiebakken. Buiten de

Newton-chapcl bevindt zich een sarcophaag-deksel,

waarschijnlijk van Angelsaksischen oorprong, de

nederdaling van Christus ter helle voorstellend. Uit

de 13e eeuw is de St.Mary Redcliffe-kerk, doorkoningin

Elisabeth geprezen als de schoonste dorpskerk van
Engeland. Het „Museum and Art Gallery” bevat een

Egyptische zaal, twee zalen voor locale oudheden en

een verzameling schilderwerk, vnl. uit de 19e eeuw.
L i t. : Hutton, Bath and B. (1915). Knipping.

Kanaal van Bristol, ook Verkeerde Kanaal,
is een diep in het land doordringende zeearm,

tusschen Devonshire (Engeland) en Wales. Het
kanaal is bekend wegens zijn groote vervallen,

speciaal bij springvloed, en zware getijstroomen.

In het Noorden (springtij Smalls 6,4 m, Milford haven
6.6 m) is het verval kleiner dan in het Zuiden (Bude
7 m, Morte Bay 8,2 m). Meer naar binnen neemt de
hoogte nog toe: Nashpoint 10,1 m, Bridgewater Bay
10,7 m, Cardiff 12 m, Weston Bay 11,3 m, Chepston
11.6 m. Op de in het kanaal uitmondende Sevem
loopt het springtij met een vloedgolf tot voorbij

Gloucester op; bij deze stad vindt men nog een spring-

hoogwater van 1,6 m. Wissmann.
2° De naam van verschillende plaatsen in de V. S.

van Amerika. Onder de voornaamste moeten worden
vermeld:

£ a) B. in den staat Connecticut, sinds de 18e eeuw
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bekend om haar klokkenproductie; in 1930: 28 451 inw.

b) B. gedeeltelijk in de staten Tennessee en Vir-

ginia gelegen, te midden van een prachtige bergstreek,

rijk aan wouden en delfstoffen. De stad heeft een

levendigen handel in hout en tabak, en verzendt boter,

kaas en ijzer. De diverse industrieën hebben zich

vooral op het grondgebied van Virgin ië neergezet.

In 1930 bedroeg de totale bevolking 20 845 inw.

Polspoel.

Bristolcarton, > Carton.

Bristolmessing is een der vele benamingen,
waaronder z nk-koperlegeeringen met een zinkgehalte

van hoogstens 18% in den handel worden gebracht;

het is zeer plastisch.

Britanni, bevolking van de provincie Britannia,

die dank zij Caesar ’s veldtochten bij het Romeinsche
rijk werd ingelijfd. De inwoners van Britannia, die

van Keltischen oorsprong waren, werden naderhand
geromaniseerd. De voornaamste stammen waren de
Dumnonii (Comwall), de Silures (South-Wales en

Monmoutshire), de Atrebates (Berkshire en Hauts),

de Cantii (Kent), de Catuvellauni (Midlands ten O.)

en de Brigantes (Yorkshire en omstreken).

E. De Waele .

Brltannia-metaal of minofor, groep legeerin-

gen, vnl. uit tin en antimoon met geringe perc ntages

koper, soms bismuth, zink, lood, nikkel; de kleur is

tin- tot zilverwit; s.g. ong. 7,40. Britannia-metaal

is even bestendig als het hoofdelement tin, doch kan
gemakkelijk bewerkt worden: polijsten, walsen, vijlen,

draadtrekken. Het vindt belangrijke toepassing in

huishoudelijke artikelen (lepels, vorken); mag dan
maar weinig lood bevatten. Het kan langs galvanischen

weg verzilverd of bedekt worden met nikkel, zgn.

alboïde, of mettombakzgn.halfgoud,spinsbek,similor.
Bijvoegen van lood verhoogt de gietbaarheid, bijvoe-
gen van koper geeft grootere hardheid en weerstand
tegen slijtage. Bijv.

:

Samenstelling

Metaal
Sn Sb

toevoe-

ging

Gebruik

Ashberry-metaal,

Antifrictie-metaal 77,8 19,4 2,8 Zn lager metaal
Algiersch -metaal

.

94 1,0 5,0 Cu
Métal-argentin .

.

85,50 14,5 huish. art.

Piauter, Peauter

of Spiauter 82,30 1,5 Zn huish. art.

4,40 Cu
11,8 Pb

Beynes

.

Britannicus, Tiberius Claudius
Germanicus Caesar, zoon van keizer

Claudius en Mcssalina. Door de listen van Claudius’

tweede vrouw Agrippina werd hij ten gunste van haar
eigen zoon Nero verdrongen, en na diens troons-

bestijging spoedig door vergif om het leven gebracht.

Slijpen

.

British Columbia, > Britsch Columbia.
British Coimnonvvealth oi Nations,

> Britsche Rijk.

Briüslifjum, > Dextrine.

British .Museum « > Britsch Museum.
British Standard Pipe (B.S.P.) is de voor

gaspijpen gebruikte Whitworthdraad. > Schroefdraad.

British Standard Withvvorth Thread
(B.S.W.), algemeen bekend als Whitworthdraad,
is een voor bouten enz. gebruikte > schroefdraad.

British Thcrmal Unit (B.T.U.) noemt men
de warmte-eenheid, noodig om 1 pound water van
39,1° F één graad (F) in temperatuur te verhoogen.

1 B.T.U. = 0,252 kcal (W.E.).

Brito, 1° Bernardo de, Portugeesch theoloog
en historicus; * 1568 te Almeida, f 1617 aldiar.

Na Europa doorreisd te hebben, gaat B. te Rome stu-

deeren. Na zijn terugkeer in Portugal treedt hij in de
Orde der Benedictijnen. 1606 doctor in de theologie

aan de universiteit van Coïmbra. Wijdt zich aan
geschiedkundige navorschingen en bestudeert de
historische documenten van archieven en bibliotheken.

Philips III benoemde hem tot kroniekschrijver van het

koninkrijk Portugal. Brito geldt als een van die merk-
waardige geschiedvervalschers, wien het patriotisme

nader aan het hart ligt dan de waarheid. Echter hebben
zijn werken literaire verdienste, waardoor hij blijft

een der meesters van het Portugeesche proza.
Voorn, werken: Monarquia lusitana (I en II

Alcoba?a 1597 ;
> Brandao)

;
A primeira parte de

Crónica de Cistel (Lissabon 1602) ;
Elogios dos Reyes de

Portugal (Lissabon 1603). Onuitgegeven bleven : o.a.

Tratado de la antigua repüblica de Lusitania
;
Historia

de Nuestra Senora de Nazareth
;
Apologia sive responsio

ad quaesita quaedam D. Augustini de Castro praesulis
Brocharensis super contentis in prima Monarchiae
parte

;
De privilegiis Ordinis Cisterciensis

; enz. —
L i t. : Fortunato de S. Bonaventura, Historia e memo-
rias da Academia (VII Lissabon 1821, 13-51): Antonio
d’Almeida, Erros historico-chronológicos de Fr. B. de
Brito na Chronica de Cister (XII. I Lissabon 1837,
45-152). Borst.

2° Wilhelmus, > Wilhelmus Brito.

Britomartis, in de Grieksche myth. een
Kretische godin van jacht (en vischvangst?) te

Cydonia op Kreta, later ook op de eilanden en zelfs

op het Grieksche vasteland vereerd, waar ze, dank zij

de gelijkenis der attributen, met Artemis werd vereen-
zelvigd. B., de „zoete maagd”, werd ook Dictynna
genoemd (godin van het net), een naam die aldus
werd verklaard, dat zij, door Minos’ liefde vervolgd,
in de zee sprong en in een net werd opgevangen, of

nog, dat zij eens op jacht in de netten verwikkeld
geraakte, waaruit Artemis haar bevrijdde.

V. Pottelbergh.

Britsch Columbia, de meest W. provincie

van Canada en de eenige Britsche bezitting aan de
O. kust van den Grooten Oceaan, is gelegen tusschen
49° en 60° N. en wordt begrensd ten N. door de Cana-
deesche territoria, ten O. door de Canadeesche pro-
vincie Alberta, ten Z. door de Vereenigde Staten,

ten W. door den Grooten Oceaan en Alaska. Haar
oppervlakte bedraagt ruim 1 millioen km2 (372 630
Engelsche vierkante mijlen) met een bevolking van
694 263 inw. (1931), waarvan 53,7% in de steden
woont. Victoria is de hoofdstad (in 1931: 39082 inw.),

Vancouver echter de voornaamste stad (246 5 )3 inw.).

B. C. bezit een relatief talrijke Chineesche bevolking,
waarvan de immigratie in 1923 werd stopgezet. Ook
de Japansche immigratie werd beperkt. B. C. verschilt

zeer van de andere Canadeesche provincies.

Bodemgesteldheid en wateren. Een 200 km breed
en gemiddeld 1 000 m hoog heuvelachtig plateau,

ten O. en ten W. door een N.N.W. loopende bergmassa
ingesloten. Ten O. verheffen zich eenerzijds het Rots-
gebergte, anderzijds het Selkirkgebergte met zijn

VI. 9
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nevenketenen: de Gold-, de Columbia- en de Purcell-

range, naar het N. voortgezet door de Cariboo-, de

Cassiar- en de Pellybergen; tusschen beide de meer dan
1 200 km lange, 2 tot 10 km breede Rocky Mountains
Trench, een overgroot lengtedal, waarin de Kootenay,

de Columbia, de Fraser en de Finlay gedeeltelijk stroo-

mcn. Ook de parallel loopende ketenen van het

Selkirkgebergte zijn van elkaar door lengtedalen

gescheiden, waarin lange, smalle meren gelegen zijn:

het Kootenay-, het Okanagan-, het Upper Arrow- en

het Lower Arrow-meer. Het Rotsgebergte bereikt

zijn hoogste toppen in Mt. Robson (4 175 m) en Mt.

Columbia (4 328 m); de Selkirkbergen verheffen zich

tot 3 300 m. De voornaamste passen zijn: in het Rots-

gebergte, Crow’s Nest-pas (1 680 m), Kicking Horse-

pas (1 688 m) en Yellow Head-pas (1 133 m); in het

Selkirkgebergte, de Rogers-pas (310 m). Ze worden

voor het spoorwegverkeer benut. In het centrale

tafelland verheffen zich nog afgesleten resten van het

vroegere grondgebergte; bovendien hebben de Fraser,

de Skeena, de Stikine en hun bijrivieren talrijke diepe

en ten deele breede valleien uitgeknaagd. Aan den

Stillen Oceaan verheffen zich, 3 000 m hoog, de

ketenen van het Canadeesche Kustgebergte, dat bij

het Cascade- en het Kustgebergte van de Vereen igde

Staten aansluit, en waarin de zoo even vermelde rivie-

ren wilde, diepe, kloofvormige passages hebben uit-

gevreten. Het is gedeeltelijk bezonken, en zoo is de

kust met ontelbare eilanden en fjorden bezaaid. De
voornaamste eilanden zijn Vancouver en de Koningin

Charlotte Archipel. Meestal zijn de rivieren door

versnellingen belemmerd en derhalve voor de scheep-

vaart weinig bruikbaar; voor de ontwikkeling van

waterkracht bieden ze echter haast onbeperkte moge-

lijkheden.

Klimaat en plantengroei. Groote verscheidenheid

van klimaten, te wijten aan het bergachtig karakter

der streek, haar uitgestrektheid over 11° N. en haar

ligging aan den Japanschen warmen zeestroom. Aan
de kust: zachte winters, koele zomers, overvloedige

regenval (September—Maart); vandaar een dichte

boschbekleeding (naaldwouden: Douglas-den, witte

en gele pijn, vurenhout). Het binnenland echter ligt

in de regenschaduw, en heeft een continentaal

klimaat; in sommige deelen is de neerslag zoo schraal,

dat irrigatie noodig is; het is dus hoofdzakelijk een

groot steppenland. In het Selkirkgebergte wordt

de regenval weer zwaar, zoodat de valleien, gelegen

tusschen het Selkirk- en het Rotsgebergte, meer water

ontvangen.

Landbouw en veeteelt. Alhoewel de beschikbare

landbouw-oppervlakte door het bergachtig terrein,

den rotsa chtigen bodem, het vochtige klimaat aan de

kust en den schralen regenval in het binnenland zeer

is gelimiteerd, hebben landbouw en veeteelt zich

tot een der voornaamste bestaansmiddelen ontwTikkeld.

In 1930 bedroeg de totale waarde van de landbouw-
roductie: 65 957 000 dollar. Vooral op de lagere

ellingen van het gebergte, in de valleien van het

binnenland en de delta’s der rivieren wordt goed

landbouwland aangetroffen. Op de eerste wint men
aardappelen, gerst en haver; tarwe daarentegen in

de vruchtbare valleien van de Columbia en de Fraser,

en op de drogere Oostzijde van Vancouver. Andere
voorname producten zijn voedergewassen en fruit.

Aldus werden in 1930 geproduceerd: 4 915 000 bushels

haver, 1 321 000 bushels tarwe, 296 000 bushels

gerst, 1 730 000 cwt aardappelen, 333 000 ton hooi

en klaver; bovendien werd voor een waarde van 7 mil-

lioen dollar aan vruchten voortgebracht (40% van
den Canadeeschen oogst), vooral appelen (1,5 millioen

vaten). Meestal wrordt de landbouw op kleine schaal

beoefend naar het type der gemengde cultuur. Som-
mige deelen zijn bijzonder voor veeteelt geschikt

(het Yale district, de Kamloops streek). Veestapel in

1931: 56 379 paarden, 117 600 melkkoeien (1930),

246 235 stuks rundvee, 144 901 schapen, 51 977 zwij-

nen, 41

/2 millioen stuks pluimvee. De wolproductie

bedroeg in 1931: 1 109 000 pond. De pelsdierenteelt

is een groeiende industrie.

Nijverheid. De mijnbouw begon in B. C. met het

winnen van goud. Heden echter is de productie van
zilver, maar vooral van lood, koper, zink en steenkool

veel belangrijker, zooals de tabel duidelijk aantoont

(1930):

Mineralen
Geproduceerde
hoeveelheid

Waarde der

productie

waschgoud . .

.

8.955 ons 152.325 dollar

berggoud .... 160.778 „ 3.323.676 „
zilver 11.289.171 „ 4.307.270 „
lood 90.421.545pond 11.838.525 „
koper 319.199.752 „ 12.535.191 „
zink 250.287.306 „ 9.010.093 *
steenkool en

cokes 1.887.130 ton 9.435.650 „

De voornaamste steenkoolvelden zijn voor het ver-

zenden der kolen zeer goed gelegen, nl. te Nanaimo,
aan de O. kust van Vancouver, en in de nabijheid van
den Crow’s Nestpas. De industrie heeft zich vooral in

den Wereldoorlog (n de volgende jaren ontwikkeld.

In 1929 telde men er 1 699 ondernemingen met 51 379
werklieden. De waarde der productie bedroeg alsdan

276 951 000 dollar. De voornaamste industrieën

staan in het teeken van de woudontginning (zagerijen,

cellulose- en papierfabrieken) en van de visscherij

(vischbereiding). In 1930 bedroeg de waarde van de

hout- en celluloseproductie 69 707 000 dollar, die van
de visscherij 23 103 000. De zalmindustrie heeft zich

vooral gevestigd langs de Fraser en de Skeena, op de

Koningin Charlotte-eilanden en op Vancouver. In

1930 werden 320 walvisschen gevangen.

Handel. In 1928
—

’29 werd voor een waarde van
94 041 000 dollar ingevoerd, en voor 237 583 500 dollar

uitgevoerd. Vancouver is tegenwoordig de voornaam-
ste exporthaven voor de Canadeesche tarwe.

Verkeer. B. C. wordt in O.—W. richting bediend

door de Canadian Pacific Railway en de Canadian
National, in N.—Z. richting door den Pacific Great

Eastem. De lengte van het spoorwegnet bedroeg in

1930: 8 525 km. Gedurende het fiscale jaar 1929
—

’30

werden de havens van B. C. door 10 233 zeeschepen

en 37 310 kustvaarders bezocht, en klaarden 10 420
zeeschepen en 37 796 kustvaarders.

Geschiedenis, bestuur, intellectueel leven. B. C.

werd in 1774 door den Spanjaard Perez ontdekt.

De kolonisatie begon in 1792 door de inbezitname
door G. Vancouver van de kust aan den Nutka- en

Pugetsound. Aanvankelijk werd B. C. New Caledonia

genoemd en behoorde met het eiland Vancouver tot

het jachtgebied van de Hudsonbaai-compagnie. In

1849 werd Vancouver tot kroonkolonie verheven,

en B. C. in 1858, na het ontdekken van goud aan de
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Fraser-rivier. Beide deelen werden in 1866 onder
een bestuur vereen igd. In 1871 werd de kolonie een

provincie van het Dominion van Canada. B. C. wordt
dooreen luitenant-gouvemeur bestuurd en heeft een

eigen wetgevende macht van 48 leden; ze wordt in den
bondssenaat door 6 afgevaardigden vertegenwoordigd
en in de tweede kamer van het Dominion door 14.

Provinciale Universiteit te Vancouver (1929— ’30:

1 900 studenten).

L i t. : British Columbia Manual (jaarlijks)
;

British

Columbia (Official Handbook
;
Victoria)

;
R. E. Gosnell,

Year-Book of British Columbia (Londen) ; A. G. Brown,
British Columbia, lts history, people, commerce, in-

dustries and resources (Londen 1912) ;
A. Short en A. G.

Doughty, Canada and its Provinces : British Columbia
(Toronto 1914). Polspoel.

Britsche Rijk, het grootste wereldrijk dat ooit

bestaan heeft, 35 800 000 km2 of ruim één vierde van
het totale landoppervlak der aarde, waarvan 52%
in Amerika, 27% in Afrika, 24% in Australië, 16%
in Azië en slechts 1% in Europa. Het zwaartepunt
van het oppervlak ligt dus, in tegenstelling met het

historische Romeinscbe Rijk, buiten Europa, rondom
den Indischen Oceaan, welke wel eens de Britsche

Middelzee wordt genoemd.

Het Britsche Rijk omvat de meest verschillende

klimaatgebieden : tropische streken als Britsch-

Guyana, Nigeria, Noord-Borneo en Papoea (Oosthelft

Nièuw-Guinee); woestijnen en woestijnachtige gebieden
als groote deelen van Zuid -Afrika en Australië;

subtropische streken als de Zuidkaap van Afrika
en Z.O. Australië; gebieden met een gematigd klimaat
als Groot-Brittannië en Ierland en Canada; streken

met een poolklimaat als Noord-Canada en Antarctica.

Die gebieden worden bevolkt door 460 millioen
menschen, waarvan 70% in Britsch-Indië en slechts

10% in Groot-Brittannië en Ierland. Die 460 millioen

menschen behooren tot verschillende rassen, staan op
geheel verschillende trappen van beschaving; vanaf
de minst ontwikkelde natuurvolken in Papoea tot

den hoogst beschaafden English society-man
;
zij belij-

den alle mogelijke vormen van godsdienst: Animisten,
Brahmanisten, Boeddhisten, Mohammedanen, Joden,
Protestanten en Katholieken.

Het Britsche Rijk vormt geen geographische eenheid,
maar is een historische schepping, voort-
gekomen uit de koloniale ontwikkeling van Engeland.

Staatkundig bestaat het Britsche Rijk uit: 1° het
Vereenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland, de Kanaal-eilanden en het eiland Man;
2° Ierschen Vrijstaat, met Dom inion -Status; 3° het

keizerrijk Indië; 4° de (self-goveming) dominions:
Canada, New Foundland(P), het gemeenbest Australië,

Nieuw-Zeeland en de Zuid-Afrikaansche Unie; 6°

koloniën en protectoraten. Ten slotte zijn er mandaat-
gebieden, welke Engeland bestuurt in opdracht van
den Volkenbond, o.a. Palestina.

Naar de economische bctcckenis kan men de „kolo-

niale” gebieden van het Britsche Rijk verdeelen in:

1° Landbouwkoloniën in gematigde luchtstreken:

Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid -Afrika en Canada,
waar de Engelschen het meerendeel van de bevolking

uitmaken (zgn. colonies de peuplemcnt) met ong.

16 millioen Engelschen. 2° Plantagekoloniën (colonies

d’exploitation) in de tropen met 1
/2 millioen Engel-

schen: Britsch-Indië, Ceylon, het N.W. van Borneo,

het O. van Nieuw-Guinee, streken aan de Oostkust

van Afrika, deelen op de kust van Opper-Guinee,

Mauritius, eenige eilanden van West-Indië, Br.

Guyana. 3° een aparte groep vormen de Marinestations,

waar kleine vlooteskaders liggen en de vloot kan
bunkeren. Zij liggen vooral aan de lijnen van het groote

wereldverkeer bijv. Gibraltar, Malta, Perim, Aden,
Singapore, Laboehan, St. Helena, Falklandseilanden,

Bermuda -eilanden. Vooral deze Marinestations, noodig

voor handels- en oorlogsvloot dragen er toe bij,

dat de verschillende deelen van het Britsche ge-

bied door een „Silver Band” worden bijeengehouden.

(Brittannia rules the wavesl). Daarnaast dragen

de algemeene kennis van de Engelsche taal (pers!)

en de echt Engelsche gemeenschapsidee zeer veel

bij tot versterking der saamhoorigheidsgedachte.

Ten slotte trachten vooral Engelsche conservatieve

economen en politici van het Britsche Rijk min
of meer een autarkie te vormen, en wel in de eerste

plaats om het moederland te maken tot een exportland

van industrie-artikelen en een importgebied van
voedingsmiddelen en grondstoffen voor de industrie.

L i t : L. W. Lyde, A. commercial Geography of the
British Empire (Londen 1922); A. Demangeon, 1’Empire
britannique (Bibliographie, Parijs 1923) : Ch. Lucas,
the British Empire (Londen 1918); A. F. Pollard, The
British Empire (Londen 1909); The Resources of the
Empire (12 dln., Londen, Benn. 1824); A. Demangeon,
Les lies Britanniques (Parijs 1927); Hormann Lufft,

Das Britische Weltreich (Leipzig 1930); W. H. Wood-
ward, A short history of the expansion of the British

Empire 1500—1930 (Cambridge 1931). O . de Vries.

Geschiedenis. De „Commonwealth of British

Nations” is langzaam opgebouwd. De grondslag werd
gelegd onder de regeering van koningin Elizabeth,

toen Hawkins, Drake, Frobisher de aandacht op
overzeesche gebieden vestigden. Gilbert bezette in

1583 New Foundland, Raleigh in 1684 Virginië.

Beide koloniën gingen tijdelijk verloren, maar na de
oprichting der O. I. Comp. in 1600 nam de expansie een
nieuwe vlucht. In 1607 werd Virginië opnieuw bezet,

in 1609 de Bermudas-eilanden. De uitwijking der
Puriteinen onder Jacob I en Karei I leidde in 1620
tot de stichting van Plymouth, den oorsprong van
Nieuw-Engeland. In 1639 nam de O. I. C. Madras en
stichtte forten op verschillende punten van Voor-
Indië. In 1665 werd Jamaica op Spanje veroverd,
in 1651 St. Helena bezet, in 1661 verkreeg Engeland
van Portugal Bombay, in 1664 veroverde het op de
Republiek der Vereenigde Nederlanden Nieuw-

Amsterdam (naar den veroveraar New York genoemd),
in 1665 de Goudkust, in 1704 Gibraltar en bij den Vrede
van Utrecht verkreeg het Nieuw-Schotland (Acadië),

New Foundland (Terre neuve). In de 18e eeuw valt

de eigenlijke stichting van het Britsche Rijk.

In Indië veroverde R. Clive door de overwinning van
Plassey in 1757 bijna geheel Voor-Indië tot Calcutta,

in 1765 werden de Falkland-eilanden bezet, terwijl

Frankrijk bij den Vrede van Parijs in 1763 Canada,
Oost-Louisiana en de kust van Senegambië afstond.

Wel gingen de 13 Staten van N. Amerika in 1776
verloren, maar in 1788 werd Australië bezet. Tijdens

de Napoleontische oorlogen verwierf Engeland in

1796 Ceylon, in 1797 Trinidad, in 1800 Malta, in 1806
de Kaapkolonie, Demerare, Essequibo en Berbice
(Br. Guyana), in 1810 St. Mauritius. In 1824 stond
Nederland bij verdrag af: Malaka, Singapore en al wat
het nog in Voor-Indië bezat. In 1838 bezette Engeland
Aden, in 1840 Nieuw-Zeeland, in 1841 Hongkong,
in 1844 Natal, in 1878 met goedkeuring van Turkije

Cyprus, in 1881 Noord-Bomeo, in 1882 Egypte, in
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1885 Beetsjoeanaland, in 1887 Nigeria, in 1890, door

verdrag met Duitschland, Oeganda, in 1891 Rhodesia,

in 1898 den Soedan, in 1901 de Boerenrepublieken

Transvaal en Oranje-Vrijstaat. In 1919 kreeg het in

mandaat Duitsch-Z.W. Afrika, een gedeelte van
Togoland en Kameroen, het Tanganjika-territoLr

(Dnitsch-Oost Afr.), Duitsch-Nieuw-Guinee en de

Duitsche Samoa-eilanden. Bovendien in Azië Irak

(dat in 1933 zelfstandig werd),den Jodenstaat Palestina

en Transjordanië. Naast deze genoemde bezit Engeland

nog een groot aantal eilandengroepen in de beide

groote Oceanen.

De verhouding tot het moederland
is laatstelijk geregeld door het Statuut van West-

minster (Nov. 1931), dat een bevestiging is van de

verklaring, door lord Balfour op de Rijksconferentie

van Ottawa in 1926 afgelegd: 1° De Dominions Canada,

Zuid -Afrika, Australië, Nieuw-Zecland, New Found-
land en Ierland zijn in binnen- en buitenlandsch beleid

volkomen zelfstandig, bevoegd om tractaten met het

buitenland te sluiten en hebben dus eigen regeering en

parleme t. Ook kunnen zij eigen gezantschappen oprich-

ten. De eenige band, die hen onderling en aan Engeland

bindt, is de Kroon (nl. de koning van Gr. Britt. en

Ierland en de Br. Dominions over zee, vertegenwoor-

digd door een gouverneur-generaal), de bescherming

door de Britsche vloot en economische samenwerking,

waarvan de Conferentie van Ottawa in 1932 de grond-

lijnen heeft vastgesteld. Op onregelmatige tijden

(van 4—6 jaar) komt een rijksconferentie der eerste

ministers, onder voorzitterschap van den Eng. premier,

bijeen en vormt aldus een soort van rijksparlement.

2° Indic is sinds 1876 een keizerrijk, bestuurd door een

onderkoning, die bijgestaan wordt door een uitvoeren-

den Raad van acht, waarin drie Indiërs zitting hebben.
3° Kroonkolonies met beperkt zelfbestuur, bijv. Malta,

Rhodesia en Kroonkolonies, die alleen door een gou-

verneur worden bestuurd, bijv. Gibraltar, St. Heïena,

Basoetoland, enz. 4° Kolonies, die door Chartered

Comp. worden bestuurd, onder toezicht van de Kroon,

bijv. N. Borneo. 6° Protectoraten, wraar de inboorlin-

gen tegen onderlingen oorlog en aanvallen van buiten

worden beschermd, bijv. Tonga-eilanden, Zanzibar.

6° Militaire posten, bijv. Ascension, Aden. 7° Mandaten.
8° Condominium in Egypte, dat sinds 1923 onafhan-

kelijk is, met uitzondering van Soedan, maar dat een

mil. bezetting bij het Suezkanaal moet toelaten en

niet zelfstandig buitenl. betrekkingen kan onder-

houden.
Voor godsdienst, kerkelijke indceling en geschiedenis

der genoemde staten, zie * Canada, enz.

L i t. : Keith, Responsablo government (1927)

;

Ninty, Constitutional laws of the British Empire (1929).

Derks,

Britsch Guyana of Demerara (genoemd
naar do Wavana Indianen) is een Eng. kroonkolonie

in het N. deel van Z. Amerika. Ligging 1°—8° N.,
63°—62' W. Opp. 231 744 km2

;
aantal inwoners

309 000, waarvan 54% Prot., 8% Kath. Het grenst

in het N. aan den Atl. Oceaan, in het O. aan Suriname,

in het Z. aan Brazilië, en in het W. aan Venezuela.

De rivier Corantijn vormt de grens met Suriname, het

Z. gebergte met Brazilië en verder de Takutu-rivier

(zijtak van de Rio Branco) in het W.
Het bestaat grootendeels uit een plooiingsgebergte

(gneis, graniet);, heeft tropisch klimaat met zwaren

regenval (2 000—3 000 mm). Gem. jaartemp. 26°.

Amplitudo gering. De oorspronkelijke bevolking

bestond uit Caraïben en Arowakken (ca. 13 000),

het aantal Negers bedraagt 120 000 en de Br. Indiërs

ruim 125 000. Dit zijn de eigenlijke werkkrachten.

Het aantal Europeanen is zeer gering. De economische

toestand is er veelbeter dan in Fr. Guyana en Suriname.

De voornaamste uitvoerartikelen zijn: suiker (100 000
ton per jaar), rijst, diamanten, rum, balata, hout en

goud. Diamanten worden gedolven in het gebied van
de Mazarun i -rivier; verder bauxiet bij Christianburg;

zeer waarschijnlijk rijk aan mangaanerts. 3
/4 van den

export wordt uitgevoerd naar de Br. eilanden en Cana-

da. Hoofdstad: Georgetowm. Twee spoorweglijnen

van hieruit: o.a. naar Nw.-Amsterdam en Rockstone.

Buiten de kustvaart steeds stoomvaartverbinding

met het moederland, Ver. Staten, Canada, Nederland

en andere landen van Europa. Zuylen.

Het apost. vicariaat Britsch Guyana of Demerara,

opgericht 1837, residentie Georgetown, telt (op. ca.

438 000 zielen) ong. 25 000 Kath., 291 000 Prot. en

96 000 heidenen.

Britsch Honduras (vroeger Sp. „Belize”

genoemd), Eng. kroonkolonie aan de Atl. kust van
Centraal-Amer., 22 270 km2 groot met ong. 51000
inw., waarvan 29 482 Kath. (1931). Ligging 18° N.,
88° 20' W. Het Noordelijk deel is grootendeels laag-

land met talrijke brak- en zoetw’aterplassen
;
de handel

concentreert zich hier vooral langs de grens van Peten

(dept. van Guatemala). Districten: El Cago en Benque
Viego. B. H. is bekend door smokkelhandel en entre-

pots van rubber en mahoniehout. Het Zuidelijk deel

is bergachtig, uitgez. de kustvlakte. De Coxcomb-
bergen bereiken hier een hoogte van 1 360 m, met oer-

woud bedekt en arm aan nederzettingen. Warm kli-

maat, de N.O. passaat brengt koelte. Gem. jaartemp.

ca. 26° C. Regenval ong. 2 000 mm per jaar, in het

Zuiden zelfs tot 4 000 mm. De kust, moerassig en vlak,

is niet goed toegankelijk wegens koraalriffen en

eilanden. De bevolking bestaat uit Negers, Indianen,

met Negers gemengde Cariben en Blanken (hun aantal

is zeer gering). Kostbare houtsoorten (mahonie-, ceder-

en campechehout) en caoutchouc vormen den voor-

iiaamsten rijkdom. Aanplantingen van suikerriet,

bananen, cocospalmen. Uitvoer naar de Ver. Staten

en Engeland (naar het moederland wordt deze

steeds minder). Hoofdstad, tevens voorn, haven, is

Belize. Omstreeks 1638 vestigden zich hier houthak-

kers vanuit Jamaica. Spanje erkende het als Br. ge-

bied eerst in 1783— ’86. In 1861 behoorend bij

Jamaica, kwam deze kolonie in 1884 onder een

gouverneur, benoemd door de Eng. kroon, bijgestaan

door een uitvoerenden en wetgevenden Raad.
Kerkelijk vormt Britsch Honduras het apost. vica-

riaat Belize, dat in 1893 werd opgericht. Zuylen .

Britsch- Indic, > Engelsch-Indië.

Britsch Museum, het grootste museum der
wereld; in 1759 in Londen geopend. Het tegenwoordige
gebouw in de Great Russell Street werd in 1847 vol-

tooid. Bezienswaardig zijn vooral de groote ronde lees-

zaal, 42 m in middellijn, ruim 30 m hoog; de oudheid-
kundige rijkdommen: aardework, beeldhouwwerk,
bronzen voorworpen uit Griekenland, Rome, Egypte
en Assyrië; hiertoe behooren de Elgin Marbles, het

marmerbeeldhouwwerk, dat eertijds het Parthenon
versierde en van 1801—1803 door Lord Elgin naar
Engeland word gebracht. In 1933 is ook aangekocht
de Codex Sinaïticus. O. de Vries .

Britsch J\oord-Bornco heeft een totale

opp. van 204 000 km2
,
d.i. een vierde van het geheele
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eiland. Het omvat Broenei, Serawak en British

North Borneo, bestuurd door de Chartered Company.
Voortbrengselen: rubber, tabak, copra en boschpro-

ducten. De Engelsche invloed is er in hoofdzaak geves-

tigd door James Brooke, die later radja van Serawak
geweest is, en door baron van Overbeck.

v. Vroonhoven.

Britsch Somaliland, > Somaliland.

Britsch Ztiid-Airika, > Zuid-Afrika (Ge-

schiedenis).

Britsuin, dorp van ruim 550 inw. in de Friesche

em. Leeuwarderadeel, aan de spoorlijn Leeuwarden

—

tiens.

Britswcrd, dorpje van ruim 200 inw., in de

Friesche gem. Baarderadeel.
Brittania-kop, een op 28° 1' Z. en 155° 37' O.

in den Stillen Oceaan gelegen onderzeesche mg met
482 m minste diepte. Relatieve hoogte boven den

zeebodem 4 000 m. Werd in 1901 ontdekt.

Brittenburg, oude (Romeinsche ?) vesting in

zee, bij Katwijk. Wellicht Lugdunum Batavorum,

misschien een Karolingische vesting.

Britto, Joannes de, Jezuïet, martelaar.

* 1 Maart 1647 te Lissabon, f 4 Febr. 1693 te Oreisur

in de Malabar-missie (Indië). Zaligverklaard in 1853.

L i t. : Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus

(II, 191).

Britton, J oh n, Engelsch archeoloog; * 1771

te Rington -St. Michael (bij Chippenham), f 1857 te

Londen. Geboortig uit een arm gezin, wist hij zich

langzaam op te werken tot schrijver. Nadat hij met
zijn vriend Edw. Wedlake Brayley „The Beauties

of Wiltshire” had uitgegeven, ging hij zich op de

studie der Engelsche middeleeuwen, vooral der bouw-
kunst, toeleggen.

\ o o r n. werken: The beauties of England and
Wales (9 dln. 1801—1827) ;

Architectural Antiquities

of Great Britain (9 dln. 1805—1814) ; Cathedral Anti-

quities of England (14 dln. 1814—1835) ;
Architectural

Antiquities of Normandy (1825—1827, met illustraties

van Pugin» ;
Picturesque Antiquities of English Cities

(1830) ;
Een „Autobiography” (1850). — L i t. : Jones,

A descriptive Account of the literary Works of John B.

(z.j.). Knipping.

Brive, arr. hoofdstad in het dept. Corrèze (Frank-

rijk 45° 10' N., 1° 35' O.); 112 m boven zee, 26 718 inw.

(1931). Spoorwegknooppunt, handel in vee, truffels,

conserven, leisteen, molensteenen. Oude kerk uit de

12e eeuw. Kardinaal Dubois en generaal Brune werden

hier geboren. Heere.

Brixellum, stadje in Noord-Italië, op den

rechteroever van de Po, waar keizer Otho in 69 na Chr.

zelfmoord pleegde (teg. Brescello, N. van Parma).

Brixcn (Ital. Bressanone), 1° een plaats
in de provincie Bozen (46° 45' N., 11° 40' O.), 560 m
boven zee; ca. 4 800 inw. (zeer veel Du itschers). Veel

kerken, Romaansch-Gotische dom. Mooie boschrijke

omgeving; wijn, kastanjes. Prachtig klimaat, veel

toerisme. Tot 1803 een geestelijk vorstendom. Ileere.

2° Italiaansch bisdom, tot 1803 vorstbisdom.

De bisschoppen van Saben vestigden in 992 hun zetel

te B. Na de splitsing van Tirol (1919) werd in 1921 een

administrator aangesteld voor het geheel Oostenrijk-

sche gedeelte van het bisdom B.; in 1925 werd dit

gedeelte de administratuur Feldkirche—Innsbrück.

Het bisdom telde in 1925 in zijn ouden omvang
488 532 zielen, waarvan er 394 742 aan de administra-

tuur Feldkirche—Innsbrück kwamen.
Brixia (a n t. g e o g r.), tegenwoordig > Brescia.

Briza of t r i 1 g r a s, een grassoort met zeer

beweeglijke bloemgroep.

Brizcux, A u g u s t e, Fransch dichter. * 12 Sep-

tember 1803 te Lorient (Bretagne), f 3 Mei 1858 te

Montpellier. Met zijn eerste idylle, Marie, vond hij

den weg naar het publiek en had denzelfden bijval

met zijn andere gedichten, meestal beelden uit zijn

geboorteland, het schoone Bretagne, dat hij natuur-

getrouw en gratievol schildert, weliswaar niet zonder

neiging tot mystiek en abstractie. Hij vertaalde ook

Dante's Divina Commedia.
Werken: Marie (1831) ;

Les ternaires (1841) ;
Les

Bretons (1845) ;
Histoires poétiques (1855). — L i t.

:

Duplais, Brizeux (Parijs 1889) ;
Lecigne, B., sa vie et

ses oeuvres (Rijsel 1898). Ulrix.

Brizo, een oud-Grieksche godin, vooral op Delos

vereerd door de vrouwen, die haar voor het behoud

der zeelieden aanriepen, haar in miniatuurbootjes

offers brachten en haar orakels, vooral betreffende het

lot der zeelieden, ontvingen tijdens den zgn. tempel-

slaap of „incubatie”. V. Pottelbergh.

Brjansk, Russische stad aan de Desna, in de

„Zwarte aarde”; 50 000 inwoners.

Brno, > Brünn.

Broacl Church, > Anglicaansche Kerk.

Broadside (Eng.), veelgebruikte term in reclame-

vakkringen voor groote circulaire of folder, waarvan

de vorm, omvang en sterke teekening geheel en al op

groot effect berekend zijn.

Broadstairs, zeebadplaats aan de Zuidkust van
Engeland tusschen Margate en Ramsgate; beroemd

door de herinneringen aan Charles Dickens.

Broadwood & Sons, belangrijke pianofabriek

te Londen. In 1732 opgericht door een Zwitser, die

zich te Londen had gevestigd, Burkhard Tschudi.

Zijn deelgenoot, schoonzoon en opvolger was John
Broadwood, * 1732 te Cockbumsbath in Schotland,

f 1812. Hij verbeterde het systeem van Cristofori en

Silbermann, waarbij de hamers op een afzonderlijke

lijst waren aangebracht, en sedert dien noemde men
dit „Engelsche mechaniek”. Broadwood ’s fabriek

heeft zich tot een reusachtig bedrijf ontwikkeld en is

nog steeds van belang. W. Andriessen.

Broca, Paul, Fransch anthropoloog; * 28 Juni

1824 te St. Foy-la-Grande, f 9 Juli 1880 te Parijs.

Studeerde medicijnen, was vanaf 1853 professor te

Parijs; stichtte in 1859 Société d’Anthropologie,

waarvan hij gedurende zijn leven secretaris was; is

tevens oprichter van het laboratorium voor anthropo-

logie met de sinds 1876 daaraan verbonden school.

Hij richtte in 1872 de Association frangaise pour
1 ’avancement des Sciences op; werd in 1880 medelid

van den Senaat. Heeft zich vooral verdienstelijk ge-

maakt op anthropologisch gebied door het ontwerpen
van exacte metingsmethoden, verrichtte veel onder-

zoekingen omtrent den bouw der hersenen in verhou-

ding tot den schedel en wees in de onderste linker

frontaalwinding der voorhersenen de plaats aan van
het motorisch spraakcentrum.
Werken: De 1’étranglement dans les hernies

abdominales
(

21856) ;
Atlas d’anatomie descriptive du

corps humain (met Bonamy en Beau, 4 dln. 1841—’66)

;

Traité des tumeurs (2 dln. 1865—’69) ;
Instructions

générales pour les recherches anthropologiqucs
(

21879)

;

Memoires d’anthropologie et sur le cerveau do Pliomme
et des primates (5 dln. 1871—’83). Willems ,

Brocaat, 1° een grofkorrelig bronspoeder,
> Bronzen.
2° Zijden stof met goud- of zilverdraden. Tegen-
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woord ig ook zware zijden stof met figuren doorweven

of broché-effectcn.

Brocaatpapier, > Papier.

Brocardus, Heilige, van Jerusalem geboor-

tig, was de tweede (Latijnsche) prior*generaal van de

Carmelieten (1199—1231). Hij werkte verder in de

richting van zijn voorganger om het Westersche

(Latijnsche) kloosterleven onder de Carmelieten in te

voeren. Hij ontwierp eenige statuten (constituties)

op de traditie gebaseerd; deze werden door Albertus

van Jerusalem (den patriarch) vergeleken met die van

Basilius en aangevuld aan Brocardus als de regel

van de Carmel-Orde geschonken in 1209 en door

Honorius III in 1226 bevestigd. Feestdag in de Orde

2 September.
L i t . : Etudes Carmelitaines (1912). C. Speet.

Broca’s centrum, > Aphasie.

Brocchi, V i r g i 1 i o, Italiaansch roman-
schrijver; * 19 Jan. 1876. Werd onder den oorlog ver-

oordeeld, omdat hij een dienstweigeraar in zijn roman
Secondo il cuor mio had laten optreden. Gaf na den

oorlog twee groote romancyclussen uit: I romanzi

dell’ isola sonante (1919) en Figliuoli d’uomo (1921),

waarin hij, als strijdend socialist, humanitaire theo-

rieën voorstelt. Ulrix.

Broché, zijden, halfzijden, wollen, halfwollen

en katoenen stof met regelmatig verdeelde effecten.

Ontstaan door brocheerspoeltjes op de lade. > Lancé.

Brochure, gebrocheerd (ingenaaid, niet gebon-

den) boekje, vlugschriftje over een actueel onderwerp.

Brockdorïï-Rantzau, U 1 r i c h v o n,

Duitsch staatsman; * 29 Mei 1869, f 3 Sept. 1928.

Eerst als diplomaat in het buitenland werkzaam,

vervolgens in Febr. 1919 minister van Buitenlandsche

Zaken in het kabinet Scheidemann. Weigert het

verdrag van Versailles te onderteekenen en neemt
ontslag. In 1922 ambassadeur te Moskou, waar hij

ijverde voor Duitsch-Russische toenadering.

Werk: Dokumcnte und Gedanken um Versailles

(1920). Cosemans

.

Brockelmann, K a r 1, Oriëntalist, Semietist,

linguist. * 17 Sept. 1868 te Rostock; professor in

Königsberg, Halle, Berlijn en Breslau. Zijn voornaam-

ste linguistieke werken, welke bijna alle op semietisch

terrein liggen, zijn: Syrische Grammatik (
31912),

Lexicon syriacum (
21923), Grundriss der vergleichen-

den Grammatik der semitischen Sprachen (1, II 1908

—

19131. Verder schreef hij een Geschichte der arabischen

Literatur (1, II 1898—1902) en vele andere werken.

Weijnen.

Broeken, hoogste bergtop in het N.W. van den

Harz, 1 142 m. De B. is een groote granietklomp,

welks boomlooze, afgeronde top het Brockengasthaus,

het meteorologisch station en het eindstation van de

Brockenspoorlijn draagt. De door de verweering uit-

geprepareerde granietblokken met eigenaardige vor-

men dragen namen als Hexenschüssel, Teufelskanzel,

Hexenaltar. Ook in den winter druk bezocht. Lip9.

Brocken-spook (Duitsch: Brockengespenst),

fantastische schaduw van een waarnemer op een nabije

wolk of mist. Wordt in de bergen, inz. op den Broeken,

waargenomen. > Glorie.

Brockes, Bartold Heinrich, Duitsch

dichter; * 22 Sept. 1680 te Hamburg, f 16 Jan. 1747

aldaar. B. hielp de poëzie bevrijden uit het heerschend

zinledig maniërisme en ontwikkelde een rationalis-

tisch gekleurde, niettemin warmgevoelde Deïstische

natuurlyriek. Zijn levenswerk „Irdisches Ver-

gnügen in Gott” (1721
—

’48), een verzameling

besclirijvend-didactische gedichten, vervalt in een

plat optimisme: God schiep de wereld voor het nut

van den mensch.
Werken: Daphnis (1733) ;

Schwanengesang (1747).

— U i t g . : J. J. Eschenburg (5 dln. 1800). — L i t.

:

A. Brandl (1878) ;
F. von Manikowsky (1914).

Pintelon.

Brockhaus, 1° Friedrich Arnold,
stichter van de Duitsche uitgeversfirma F. A. Brock-

haus te Leipzig. * 1772 te Dortmund, f 1823 te Leipzig.

Stichtte in 1805 de firma te Amsterdam, verkreeg in

1808 het eigendomsrecht van het Konversations-Lexi-

kon, dat in 1796 begonnen doch onvoltooid gebleven

was, verplaatste in 1811 de firma naar Altenberg en

in 1817 naar Leipzig, waar hij ook een drukkerij op-

richtte. Tal van bekende werken verschenen bij hem,

o.m. van v. Raumer, Schopenhauer, en een vertaling

van Shakespeare.

Van hen, die de firma voortzetten, moet genoemd
Albert B. (1855—1921), een leidende figuur zoowel in

Duitsche als in internationale vakkringen.
2° II e r m a n n, prof. in de Semietische weten-

schappen te Jena en daarna te Leipzig. * 1806 te

Amsterdam, f 1877. Zijn voorn, werk is de uitgave van
Kathasaritsagara. Die Marchensammlung desSomadeva
(I—V Leipzig—Parijs 1839; VI—XVIII 1859 vlg. =
Abh. f. d. Kunde des Morgenlandes, II en IV, Deutsche

Morg. Ges.). Simons.
3° M a x, Duitsche uitgeversfirma op muziek-

gebied (in 1893 opgericht), welke o.a. werken van
Humperdinck, Pfitzner en Siegfried Wagner uitgaf.

Brocklon, een stad in den N. Amer. staat Massa-

chusetts (42° 4' N., 71° 1' W.); in 1930: 63 797 inw.

B. was lange jaren een voornaam schoenproducent,

maar levert lieden vooral artikelen, die bij het maken
van schoenen worden gebruikt.

Brocky, K a r o 1 i, Hongaarsch schilder;

* 1807 te Temesvar, f 1855 te Londen. Studeerde

aanvankelijk bij Gabriël Melgh, later aan de Weensche

academie bij Ender en Daffinger. Van Parijs uit trok

hij met zijn Schotschen maecenas Mimro of Novar naar

Londen. Hij is naaktschilder (invloed der 16e-eeuwsche

Venetianen). Werken in Londen en Boedapest.

L i t. : Nyary
,
Brocky Karoly (1906). Knipping.

Brod, stad aan de Sau in Zuid-Slavië (45° 12' N.,

18° 1' O.); 11 000 inw. (Kath.). Houthandel. Spoor-

wegknooppunt.
Brod, Ma x, Duitsch schrijver; * 27 Mei 1884

te Praag. Behoort tot het expressionisme. Schreef

vooral romans: Schlosz Nomepygge (1908); Tycho

Brahes Weg zu Gott (1916); Das grosze Wagnis (1919).

Zijn godsdienstige levensbeschouwing als Jood zet hij

uiteen in: Heidentum, Christentum, Judentum (2 dln.

1921). Hij is ook lyrisch dichter; zijn dramatisch

werk is van minder beteekenis. Drama’s: o.a. Eine

Königin Esther (1917); Die Falscher (1920). Lyriek:

Das gelobte Land (1917); Das Buch der Liebe (1921).

Pintelon .

Broddelen noemt men het knoeien, slordig

werken bij breien, haken enz.; ook; het haastig,

slordig uitspreken van woorden en zinnen, vooral

bij kinderen.

Broderie (t u i n b o u w k u n d i g) is een fraaie

figuur, aangebracht met laaggroeiende palinstruikjes,

op een ondergrond van schelpen, gekleurde aarde of

gazon. Bestanddeel van Renaissance-tuinstijlen.

Voor b. in de muziek, > Versieringen.
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Brody, Poolsche stad in de prov. Tamopol;
11 000 inw., vnl. Joden; leder- en houtindustrie.

Brody, Alter, Amer. dichter. * 1895. Russische
jood van afkomst; als kind naar New York verhuisd.

Vertaalwerk voor kranten. A Family Album (1918)
bevat realistische indrukken van het leven in New
York op een dichterlijk eigensoortig temperament.

Brodzk!, W i k t o r, Poolsch beeldhouwer;
* 1825 te Oleksinek, f 1904 te Rome. Studeerde op de
Peterburgsche academie, ging daarna naar Rome.
Academisch schilder van een koele, vaardige techniek.

Werkte veel voor het Russisch hof. Van hem een buste
van paus Pius IX.
Broeanjj (dier k.), > Beerachtigen.

Broechcm, Belg. gem. in de prov. Antwerpen,
16 km ten O. van Antwerpen. Opp. 1 180 ha; ca.

2 500 inw. Zandgrond. Kleine Nete. Zeer oude parochie

(1161), bediend door de Norbertijnen van Tongerloo

tot in de 19e eeuw. De kerk vertoont Romaansche en

vroeg-Gotische motieven. De toren dateert wellicht

van de 13e eeuw. Voorgevel in Renaissance. Preekstoel

15e eeuw; twee schilderijen van Simon de Vos. Kastee-

len: Bossensteyn (Halmaleshof) dateert van het begin

der 14e eeuw, is omgeven door muren en torens;

Broechemhof. Zusters van St. Jozef van Calasanza.

Striels.

Brocck, 1° Crispijn van den, schilder

en graveur te Antwerpen. * 1524, f ca. 1590. Hij is

typisch romanist, leerling van Fr. Floris. Het belang-

rijkst is zijn werkzaamheid als graveur, vooral voor
illustraties van boeken voor Plantijn.

L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.

2°Elias van den, schilder te Amsterdam,
* 1650, f 1708. Zijn specialiteiten zijn vooral bloemen
en insecten, die hij zeer natuurgetrouw en met groote

fijnheid en nauwkeurigheid schilderde.

L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Schreden .

3° P i e t e r van den, Ned. koopman, diplo-

maat, krijgsman en auteur, in dienst van de V.O.C.;
* 1575, f 1641. Hij nam aandeel in de verovering der

Molukken, was de stichter van de loge der V.O.C.
te Jakatra en werd na een beleg van Batavia door

Engelschen en Javanen tot overgave gedwongen.
Voorts is hij bekend om zijn diplomatieke onder-

handelingen met potentaten langs de Roode Zee en om
zijn beschrijving van het Turksche Rijk. Berg.

Brocckacrt, 1° Herman, Vlaamsch schil-

der, zoon van Jan. * 1879 te Wetteren, f 1930 te Gent.

Schreef ook schilderachtige natuurpoëzie en zangerige

volksliederen: Een Bundelken Verzen (1903); Uit het

Scheldeland (1907); Liederen (1911); Met Pen en
Penseel (1922).

2° Jan, Vlaamsch geschiedschrijver. * 1837 te

Wetteren, f 1911 te Dendermonde, wTaar hij griffier

was bij de rechtbank van eersten aanleg. Sedert 1887
lid van de Kon. Vlaamsche Academie. Zeer ver-

scheiden en uitgebreid werk: naast tekstuitgaven

(Rederijkersgedichten uit de 16e eeuw, 1893) en. tal-

rijke monographieën over plaatselijke en letterkundige

geschiedenis, schreef hij met Fr. De Potter een gedocu-
menteerde Geschiedenis van de Gemeenten der Pro-
vincie Oost-Vlaanderen (46 dln. Gent 1864—1903)
en verzamelde hij met Th. Coopman de Bibliographie

van den Vlaamschen Taalstrijd van 1787 tot 1886
(10 dln.).

3° Karei, Vlaamsch publicist. * 1767 te Gent,

f 1826 te Aalst; griffier van het vredegerecht. Als

Vonckist voor de liberale en anticlericale gedachte

gewronnen, aanhanger van de Fr. Omwenteling, ver-

dediger van het Voltairianismc en de Rede. Zijn

spectatoriaal weekblaadje De Sysse-panne (8 deeltjes,

elk van 15 nrs., Oct. 1795—Mei 1798) geeft in dialoog-
vorm humoristische en realistische tafereelen uit het
Gentsche volksleven, waar hij zijn gedachten in ver-

kondigt. De zedenschets Jellen en Mietje (1814
—

’15)

werd in 1842 door Cannaert uitgegeven.
L i t . : dr. A. Jacob, Borgers in den Estaminé (Ant-

werpen 1922) ;
id., Den Jongen Tobias (Antwerpen

1924), bloemlezingen uit de Sysse-panne. A. Boon .

Broecke Hoekstra, Albert ten, > Hoek-
stra, Albert ten Broecke.

Broeckhovcn, Nico laus van, waar-
schijnlijk geboren te Den Bosch, terwijl de tijd van
zijn overlijden niet bekend is; was vicaris-capitularis

van Den Bosch van 1657 tot 1658.
L i t. : Schutjes, Gesch. v. h. Bisdom Den Bosch

(II 1872, blz. 133, 134).

Broeckx, Jan, Vlaamsch componist; * 1880
te Antwerpen, thans leeraar aan het Kon. Conserva-
torium aldaar; schreef hoogst verdienstelijke werken
voor mannenkoor, bijv. Een Zomerkrans, Zes Wandel-
liederen; doch vooral verrukkelijke kinderliederen en
stoere of opgewekte Stap- en Strijdliederen; orkes-

treerde Benoit’s Vertelsels en Balladen en schreef

de eerste Vlaamsche operette: „Studentenliefde”.

E . V. d. Velde.

Broed, > Broedorganen.

Broedelet, A., Noord-Ned. schilder; * 7 Aug.
1872 te Batavia. Studeerde te Den Haag (1889—1895)
en Antwerpen. Werkte te Hilversum, Den Haag en
Laren. Hij schildert met sterke contrasten, oranje

ballons op blauw7-groenen achtergrond. Kinderen,
landschap. Zijn werk is romantisch en wat krachteloos.

Knipring.
Broeden noemt men bij vogels het warm houden

der eieren, noodzakelijk voor de ontwikkeling van het
zich daarin bevindende embryo. GewToonlijk geschiedt
dit door de eieren met het lichaam te bedekken om
aldus de eigen lichaamswarmte op de eieren over te

brengen. Om dit beter te bereiken, vallen dikwijls

bij den broedenden vogel op bepaalde plaatsen aan de
buikzijde de veeren uit of wrorden ze door den vogel
zelve uitgetrokken (broedplekken) om zoodoende het
naakte lichaam onmiddellijk met de eieren in aanraking
te brengen. Meestal geschiedt de bebroeding door het
wijfje, terwijl dan het mannetje haar voedsel bezorgt;

bij vogels, waar het mannetje geen opvallende kleuren
bezit, bijv. de duif, lost dit het wijfje geregeld af.

Bij casuarissen en de Amer. struis broedt uitsluitend

het mannetje. Behalve bij vogels treft men ook bebroe-
ding der eieren aan bij sommige slangen, o.a. bij den
Python. Deze slang legt het lichaam in een aantal op
elkaar gestapelde wmdingen, waarbinnen de eieren

worden gedeponeerd; gedurendende den broedtijd is

de lichaamstemperatuur 11° C. hooger. Dikwijls
wordt de bebroeding ook overgelaten aan bestraling

der zon of aan warmte, die in rottende bladeren door
gisting ontstaat. Willems.

In de hoenderteelt is in den laatsten tijd het natuur-
broeden bijna geheel vervangen door de broedmachine.
De broedtemperatuur is 39 a 40° C. Broedtijd is bij

hoenders 21 dagen, parelhoen 26 a 27 dg., kalkoen
28 a 30 dg., fazant 22 a 24 dg., duiven 17 a 18 dg.-
eenden 26 a 29 dg., ganzen 28 a 32 dg., zwanen 35 a
40 dg., pauwen 29 a 32 dg. Verheij.

Broedende pad, > Vroedmeesterpad.
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Broeder, een veelvuldig in het Nieuwe Testa-

ment voorkomende benaming [(Mc. 3. 35; Luc. 8.21)

Jesus noemt hen, die den wil zijns Vade s doen, zijn

broeders ;
vooral zijn apostelen en leerlingen

;
Christus

is de eeniggeborene onder vele broeders (Rom. 6. 29;

zie ook Mt. 25. 40)], duidt van den aanvang af in de

Christ. geschriften op de geestelijke verwantschap der

Christenen onderling, en is daarom een geliefkoosde

benaming voor hen, die gezamenlijk onder bepaalde

vormen hun godsdienst beleven. De bedelorden, die

in de 13e eeuw een herstel van het apostolische leven

beoogden, namen den naam broeders (Bedel-, Minder-,

Predikbroeder). Later werd hij meer uitsluitend

gebruikt door die leden eener kloosterorde, die geen

priesterwijding ontvingen (leekebroeders), soms voor

alle leden van nieuwere vormen van kloosterleven,

die geen wijdingen hebben (bijv. Broeders v. h

gemeene leven), met toevoeging dikwijls van hun

werkzaamheid (zieken-, brug-, schoolbroeders). Aan-

vankelijk heetten de leekebroeders convers
i (Lat.

conversio = bekeering; conversio momm, of: a saeculo

== kloosterleven in het algemeen), zoo bij de Cister-

ciënsers en latere ordestichtingen of -hervormingen;

ook barbati (gebaarden), idiotae (ongeletterden)

genoemd. Ook in sekten komt de naam broeder veel-

vuldig voor, bijv. Broeders en Zusters van den vrijen

geest (pantheïstische beweging sinds de 13e eeuw)

en Broedergemeente (Hernhutters, Boheemsche broe-

ders) zelfs in de Vrijmetselarij (Broeders). Verder

bij piëtistische richtingen in het Protestantisme.

J. Sassen.

Broeder, H o o r n s c h e, is een groot plat-

rond krentenbrood, van binnen vol bruine suiker en

soms van ingebakken spekreepen voorzien. Dit vas-

tenavondsgebak uit Purmerend en omgeving heet

ook koetje. In Noord-Holland wordt het ook veel

gebruikt bij geboortefeesten en is dan toebereid

meestal met kaneel en voorzien van een opschrift

in suikerletters.

L i t. : J. H. Nannings, Brood- en Gebakvormen en

hunne Beteekenis in de Folklore (blz. 91, 167, 207).

Knippenberg.

Broedergemeenten, godsdienstig genoot-

schap, > Hernhutters.

Broeder Jonathan is een, evenals Uncle Sam,
spreekwoordelijk geworden uitdrukking voor de

N. Amerikaansche republiek. George Washington, de

aanvoerder der Amerikaansche vrijwilligers, betitelde

oorspronkelijk hiermee zijn vriend Jonathan Tmmbull
Sr., gouverneur van Connecticut (1710—1785), aan

wiens raad hij bijzonder hechtte, toen hij na een krijgs-

raad in 1775 uitriep: „Hierover moeten we broeder

Jonathan eens raadplegen”. Waarschijnlijk stonden

hem voor den geest: 2 Reg. 1.26, waar David met de-

zelfde woorden Jonathan, Sauls zoon, beklaagt na de

catastrophe van Gelboë, en 1 Mac. 10.18 en 11.30,

waar de bekende Machabeesche broeder en hoogepries-

ter Jonathan (160—142), de zoon van Mathathias.

ook als „broeder Jonathan” aangesproken wordt door

den Syrischen koning Alexander I Balas (150—146),

den door Attalus II van Fergamon tot koning gekroon-

den opvolger van Antiochus IV Epiphanes, en door

diens rivaal Demetrius I Soter. Brouwer.

Broedcrlam, M e 1 c h i o r, schilder, nawijs-

baar tusschen 1381 en 1409. Waarschijnlijk te Ieperen

geboren, werkte vooral in opdracht van den hertog van

Bourgondië (Philips den Stouten) en den graaf van

Vlaanderen. Voor den eerste schilderde hij de vleugels

van een altaar voor het klooster der Kartuizers bij

Dijon. Twee hiervan zijn in het Museum te Dijon en

zijn thans zijn eenig-bekende werken, geldend voor

de belangrijkste documenten der Vlaamsche schilder-

kunst uit de periode, onmiddcllijk vóór de van Eyck’s.

Zij munten uit door kleurenrijkdom. B. moet zijn

voortgekomen uit de miniaturenschilders en heeft ook

Italiaanschen invloed ondergaan.

L i t. : Dehaisnes, Histoire de 1’art dans la Flandre
;

Durricu in Histoire de 1’Art van Michel (III).

Schretlen.

Broederschap, kerkrechtelijk opgerichte god-

vruchtige > bond, met als doel niet enkel het

bevorderen der vroomheid of het beoefenen der Chris-

telijke liefdadigheid, maar tevens „het uitbreiden van

den openbaren eeredienst”, bijv. van het H. Sacra-

ment des Altaars, van de H. Maagd Maria of van andere

heiligen. Zoo heeft men de B. van het Allerheiligste

Sacrament, der gedurige Aanbidding, van den H. Ro-
zenkrans, van O. L. Vrouw van den Carmel, de ver-

een igingen van de Allerheiligste Maagd Maria. De b.

onderscheiden zich van andere vrome genootschappen

door haar doel: „het uitbreiden van den openbaren eere-

dienst” (C.I.C. can. 707 § 2). Strikt genomen zouden

ook alle b. als organisch lichaam moeten samen-

gesteld worden. Vromant

.

Broederschap der II. Familie, gesticht

voor België in 1844 door Redemptoristen, o.m. door

den lateren kardinaal Dechamps, en tot aartsbroeder-

schap verheven. Doel: het geloof onder het volk be-

waren. Telde vóór den Wereldoorlog meer dan 10 000

leden en gaf aanleiding tot verscheidene andere werken

als patronaten, congregaties, enz. Allosstry.

Broeders der Christelijke Scholen,
Congregatie van de, gesticht 1680 door den

H. Joannes Baptista de Lasalle te Reims, voor de

Christelijke opvoeding der armen. In Nederland sinds

1908, o.a. te Den Haag en Baarle-Nassau. 60 Provin-

cies met 18 000 leden in 1 250 huizen. In Nederland

8 huizen met 167 leden. Algemeen moederhuis te

Lembeek bij Brussel. Bestuur voor Noordelijk België

te Groot-Bijgaarden, voor Zuidelijk België te Leuven.
Lit.

:

Kath. Nederland (II, 108-110).

Broeders der Christelijke Scholen van
de Barmhartigheid, van Montebourg (Manche,

Frankrijk). Moederhuis te Brugelette (Henegouwen):

onderw ijs.

Broedersen, N i c o 1 a a s, Oud-Katholiek

pastoor te Delft en deken van het zgn. metropolitaan

kapittel van Utrecht; f 1762. Zijn Quinque tractatus

historici de rebus Metropolitanae ecclesiae Ultrajec-

tinae, waarin hij verdedigde, dat het (Oud-Katholieke)

kapittel van Utrecht wettig bestaat en het recht heeft

een eigen bisschop te kiezen, zijn juridisch onhoud-

baar, doch historisch zeer belangrijk om de vele docu-

menten. In zijn „De usuris licitis et illicitis” (1743)

verdedigde hij de toen vrij nieuwe meening der geoor-

loofdheidvan het nemenvan rente in sommige gevallen.

Lit.: J. de Jong, Het Utrcchtsche vicariaat en de

strijd over de hiërarchische orde in de 17e eeuw (Do
Kath. 164, 1923, blz. 73, 146). J. de Jong.

Broeders en Zusters van den vrijen
geest, geen eigenlijk samenhangende sekte, doch

een verzamelnaam voor middeleeuwsche ketters met
gemeenschappelijke trekken in hun dwalingen op het

gebied der mystiek: pantheïsche leerstellingen en

libertijnsche praktijken. Omstreeks 1250 uit Zwaben
komend naar den Rijn, verspreidden zij zich ook over
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de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Heftig werden
zij bestreden in woord en geschrift door de beoefenaars

der ware mystiek (o.a. trad Joannes Ruysbroeck
tegen hen op in Brussel), en meedoogenloos onderdrukt
door de Inquisitie.

L i t . : F. Vernet in Dict. Théol. Cath. (VI, 800-809).

Koeken.

Broeders en zusters van Jesus. Maria,
de moeder van Jesus, is altijd maagd gebleven. Dege-
nen, die men broeders des Heeren noemt, zijn niet

geboren uit Maria. Dit is geloofspunt, gebaseerd op
de H. Schrift en de Traditie. De H. Schrift spreekt

echter over broeders en zusters van Jesus. Bij Mt. 13.

65, 66 (vgl. Mc. 6.3) vragen de inwoners van Nazareth:

Is hij niet de zoon van den timmerman? Heet zijn

moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Joseph,

Simon en Judas, en zijn zusters, leven zij niet allen in

ons midden? De zusters worden nergens meergenoemd.
Volgens Paulus (Gal. 1. 19) was de apostel Jacobus
een broeder des Heeren.

Deze feiten zijn geen moeilijkheden voor het Katho-
lieke dogma. Vele Oostersche talen kennen een collec-

tieve aanduiding van bloedverwanten, welke wij ten

onrechte met het te beperkte „broeder” weergeven.

Moeilijker is aan te geven, welke verwantschap er

bestond tusschen Jesus en de genoemde personen.

De hypothese, dat zij voorkinderen waren van Joseph,

wordt door de Katholieke auteurs niet meer gehouden.
De evangelisten (Mt. 27. 66; Mc. 16. 40, 47; 16. 1;

Lc. 24. 10) noemen onder de vrouwen, die Jesus volg-

den, een Maria, moeder van Jacobus en Joseph, waar-
schijnlijk de bovengenoemde. Het waren waarschijn-

lijk de kinderen van bloedverwanten van Maria of

Joseph.

Dat Jesus genoemd wordt „de eerstgeborene”

(Mt. 1. 25; Lc. 2. 7) bewijst niet, dat er nog meer
kinderen waren. Het was een wettelijke naam, die

gebruikt werd voor den eersten zoon, of er nog meer
kinderen waren of niet. Ook de eenige zoon was
„eerstgeborene”.

L i t. : A. Durand, L’Enfance do Jésus-Christ d’après
les Evangiles canoniques (Parijs 1908, 219-276)

;
Mader,

Apostel und Hcrrenbrüder (1908, 393) ; G. de la Garenne,
Le Problème des frères du Seigneur (Parijs 1928) ;

Th.
Zahn, Grundriss der Geschichte des Lebens Jesu (Leipzig

1928, 25). C. Smits.

Broeders Marianisten of van het Gezelschap
van Maria. Deze Congregatie heeft priesters en
broeders. > Marianisten.

Broeders Maristen , Congregatie der
(niet te verwarren met de Priestercongregatie van
dien naam), tot onderricht en opvoeding der jeugd,
gesticht in 1817 door Mare Champagnat. Alg. moe-
derhuis te Grugliasco (Italië); 26 provinciën met
ongeveer 9 000 leden in alle werelddeclen. Moeder-
huis voor België te Pommeroeul (Henegouwen); verder
in België een 40 huizen en verscheidene in Belg.
Kongo. Allossery.

Broeders Penitenten van den H. Vader
Franciscus, Congregatie der, gesticht in

1871 te Boekel, Huize Padua. Doel: verpleging van
geesteszieken. 3 huizen.
L i t . : Kath. Nederland (II, 106-107).

Broeders van Barmhartigheid van den
II. Joannes de Deo, voornaamste mannelijke
Orde voor ziekenverpleging, gesticht omstreeks 1640
te Granada door den H. Joannes de Deo, aanvankelijk
als vereeniging van leeken, die hem in het door hem-

zelf gestichte hospitaal bij de verpleging der zieken
ter zijde stonden, en in 1572 door paus Pius V omge-
vormd in een religieuze Orde onder den regel van St.

Augustinus, waaraan in 1624 door paus Urbanus VIII
de privilegiën der bedelorden werden toegekend.
Nadat de Orde ook in Italië was gevestigd, ontstonden
twee congregaties met twee generale oversten, te

Granada en te Rome. Sinds 1878 staan alle huizen
der Orde onder één generaal, die te Rome resideert.

Buitendien bestaan er onder denzelfden naam nog
andere congregaties voor ziekenverpleging. Een der
meest bekende is de Congregatie van
Montabaur, waartoe ook behooren de religieu-

zen, die hier in Nederland als Broeders van Joannes
de Deo bekend staan. > Barmhartige Broeders. Verder
onder denzelfden naam de congregatie, gesticht in

1823 door pastoor P. J. Triest, tot ziekenverzorging,

ook ten huize. Enkel moederhuis te Gent; met bijhuis

te Sleidinge.

L i t. : Lex. für Theol. und Kirche (I Freiburg 1930,
972-973)

;
Heimbuchcr (I Paderborn 31933, 600-611).

Claesen .

Broeders van Basra, geheim genootschap
bij de Mohammedanen (tweede helft 9e eeuw); streefden

naar verzoening van geloof en weten en brachten in

een encyclopaedie de resultaten van de wetenschap
van hun tijd onder het volk.

L i t. : T. de Boer, Wijsbegeerte van den Islam (1921).

Broeders Van Dale, Congregatie der,
gesticht te Kortrijk in Jan. 1761 door priester Jos.

Van Dale, tot onderricht en opvoeding der arme
kinderen, verzorging van weezen en van arme en ver-
laten zieken ten huize. Alleen in West-Vlaanderen
huizen te Kortrijk (moederhuis), Heule, Marke, Meenen
Mont a Leux bij Moeskroen, Oostende, Vyvecapelle,
St. Pieters bij Brugge, Torhout, enz. Allossery .

Broeders van den II. Aloysius van
Gonzaga, Congregatie der, gesticht

in 1840 door pastoor W. Hellemons (O. Cist.) van
Oudenbosch en Johannes Huybrechts (Vader V ineen-

tius). Doel: opvoeding van de rijpere jeugd. Leggen
zich toe op onderwijs. In Nederland, en sinds 1905
ook in Ned.-Indië.
L i t. : Kath. Nederland (II, 16-20).

Broeders van den II. Franciscus, Con-
gregatie der, gesticht in 1850 door pastoor
L. de Koning op de familiebezitting te Helden. De
b. leggen zich toe op werken van Christelijke naasten-
liefde. In België geven zij onderwijs te Volkerick-
Gemmenich (Luik).

L i t. : Kath. Nederland (II, 22).

Broeders van den H. Iliëronymus
Aemiliani, Congregatie der, Hiërony-
mieten genoemd, gesticht 1839 door bisschop Dcle-
becque tot verzorging van weezen, ouden van dagen
en krankzinnigen; nu slechts werken van onderwijs.
Moederhuis te St. Niklaas, andere huizen te Lokeren,
Beveren-Waas, Maldegem en Stekene. Allossery .

Broeders van den H. Joseph, Congre-
gatie der, gesticht in 1874 door mgr. P. J. Savel-
berg te Heerlen, tot verpleging van zieken. Huizen te

Heerlen, Heel en Sterksel.

L i t. : Kath. Nederland (II, 25-32).

Broeders van den II. IVorbertus, Con-
gregatie der, gesticht in 1868 door pastoor
Q. van den Bogaert, voor patronaatswerk en het ver-
plegenvan zieken en ouden. Alleen gevestigd te Elshout.

Lit.

:

Kath. Nederland (II, 49).
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Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis der Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria, Congregatie der Chris-
tel ij k e, gesticht in 1854 door mgr. van Hooydonk

in de voormalige priorij der Wilhelmieten te Huy-

bergen. Doel: opvoeding en onderwijs van jongens.

25 scholen in Nederland en O. Indië,

L i t. : Kath. Nederland (II, 50-54).

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis en den II. Franciscus, congreg. gesticht

in 1852 door deken W. A. Coppens en Cornelis Pijnen-

borg te Drunen. Wijden zich aan vereenigingswerk.

L i t. : Kath. Nederland (II, 59-62).

Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis van Maria, Congregatie van de,

gesticht in 1840 door kapelaan Rutten en J. A. Hoecken.

Doel: opvoeding en onderwijs van jongens in scholen

en gestichten. 635 leden in 25 huizen, waarvan 4 op

Java. De broeders bedienen ook het Doofstommen-

instituut te St. Michielsgestel.

L i t. : Kath. Nederland (II, 55-58).

Brocdc*rs van bet Gemeene Leven,
-> Gemeene Leven.

Broeders van Liefde, -> Barmhartige Broe-

ders (4°). In Nederland sinds 1894 te Stratum, Venray,

Noordwijkcrhout, Tilburg e.a. In België: moederhuis

te Gent, huizen te Antwerpen, Borgerhout, Brugge,

Brussel, Deuzeld bij Schooten, Diksmuide, Eekloo,

Gent, Hasselt, Leuven, Lummen bij Diest, Merksem,

Mortsel, Nederbrakel, Sint Truiden, Sint Lambrechts

Woluwe, Temsche, Tessenderloo, Turnhout, Zelzate,

Ziekeren bij Sint Tmiden; Andenne, Charleroi, Dave,

Doornik, Froidmont, Hollogne-aux-Pierres, Manage,

enz.

Lit.

:

Kath. Nederland (II, 41-48).

Broeders van O. L. Vrouw van Barm-
hartigheid (te Mechelen), ook Scheppers
genaamd, > Barmhartigheid (Orden van B., 2°).

Broeders van O, L. Vrouw van het
II. Hart, gesticht 1821 te Renteria (prov. Guipuzcoa)

in Spanje, tot onderricht der kinderen. Meer dan

1 600 broeders met huizen in België. Frankrijk, Italië

en Noord -Amerika. Moederhuis der Belg. provincie

te St. Joris aan Maas (Luik).

Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes,
Congregatie der, gesticht 1830 door Stepha-

nus Modestus Glorieux, onderpastoor te Ronse (bis-

dom Gent). Wijden zich aan ondensijs, vakopleiding,

ziekenverpleging, krankzinnigenverzorging, werkver-

schaffing. Het Moederhuis werd in 1888 overgeplaatst

naar Oostacker. Sinds 1844 in Nederland, te Delft

en Den Ilaag. Daarna in de krankzinnigengestichten

Reinier van Arckel, Voorburg in Den Bosch en St.

Willebrordus-gesticht te Heiloo. Sinds 1900 werd

ook het onderwijs verzorgd. In 1926 in O. Indië. In

1929 in Belg. Kongo. Het provinciaal huis van de

Nederlandsche Provincie is te Dongen. Ongeveer

800 broeders in België en Belg. Kongo, Nederland en

Ned. -Indië. De oorspronkelijke naam was Broeders

van Goede Werken; in 1888 werd die veranderd in:

Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes.

Lit.: Kath. Nederland (II, 71-82). Nolet.

Broeders van O. L. Vrouw van Zeven
Smarten ,

Congregatie der, gesticht

ongeveer 1850 door pastoor P. J. Hesseveld tot opvoe-

ding van onverzorgde knapen. De b. bedienen het

St. Aloysius-gesticht te Amsterdam, de Heibloem,

Stokershorst en andere. Vooral ambachtsonderwijs.

Voor den middenstand sinds een 10-tal jaren de

bisschoppelijke Nijverheidsschool te Voorhout. Missie

in China.
Lit. Kath. Nederland (II, 102-105). Nolet .

Broeders van St. Gabriël of Broeders der

Christelijke leering van St. Gabriël, voor kinder-

onderricht en opvoeding, gesproten in 1705 uit de

Congr. der Broeders van den H. Geest, gesticht door

den Gelukzaligen de Montfort, heringericht in 1835

door Gabriël Desha yes. Meer dan 1 100 broeders,

ingedeeld in 5 provinciën met 117 huizen. Moederhuis

voor België te Etterbeek, andere huizen te Boechout,

Liedekerke, Peruwelz, enz.

Lit.: Institut des Frères de Saint Gabriel (Parijs

1926). Allossery.

Broeders Xaveriancn, > Xaverianen.

Broedknollen of -knoppen, > Broedorganen.

Broedmachine. Het kunstmatig broeden van

eieren, reeds bij de oude Chineezen en Egyptenaren

bekend, is in de laatste jaren in de kippenfokkerij

bijna geheel in de plaats van het broeden door de kloek

gekomen. Het is zelfs een soort industrie geworden:

de kippenfokkers „broeden” zelf niet meer, maar laten

dit doen in zgn. loonbroederijen of broedcentrales. of

koopen zgn. ééndagskuikens of jonge kippen van

2 a 3 maanden oud. De broedmachines worden ófwel

met warme lucht, ófwel met warm water door buizen

op temperatuur gebracht. Beide hebben voor- en na-

deelen. De laatste zijn echter het eenvoudigst. Als

warmtebron wordt meestal petroleum aangewend,

soms gas, kolen of electriciteit. Voorwaarden om met

succes kunstmatig te broeden zijn: goede eieren, kennis

en ervaring van dengene, die de broedmachine bedient

en een goede werking van de machine; dit laatste

berust hoofdzakelijk op een juiste gelijkmatige tempe-

ratuur, op tijd keeren der eieren en voldoenden toevoer

van frissche lucht. Verheij.

Broedorganen of broedlichamen van planten

zijn alle meercellige lichamen, door middel waarvan

sommige planten zich langs natuurlijken weg op onge-

slachtelijke wijze voortplanten. Hiertoe rekent men
uitloopers, wortelstokken, bollen, knollen en al die

typische voortplantingsorganen, welke men broed-

knoppen, broedbollen, broedknollen, broedtakken en

broedlichaampjes noemt, en welke men als eigenlijke

broedorganen kan beschouwen.

Broedknoppen (> Knoppen) zijn meestal

bladknoppen, die aan bovenaardsche deelen ontstaan,

op natuurlijke wijze van de moederplant loslaten en dan

nieuwe planten vormen. Bulbillen of broedbollen zijn

broedknoppen met dikke bladachtige deelen, die veel

reservevoedsel bevatten. Men vindt ze in de oksels

van gewone bladeren bij Dentaria bulbifera, Lilium

bulbiferum e.a., of als gemetamorphoseerde bloem-

knoppen in de bloeiwijze van sommige Allium-(look-)

soorten, Poa bulbosa e.a. Loopen deze knoppen uit

als ze nog in de bloeiwijze vastzitten, dan noemt men

de plant vivipaar (Polygonum viviparum). Vele

varenplanten vormen broedknoppen aan de bladeren;

ook deze kunnen uitloopen als ze nog aan de plant

vastzitten (Asplenium viviparum) of eerst nadat ze

losgelaten hebben (Cystopteris bulbifera, Selaginella

bulbillifera). Sommige waterplanten (kikkerbeet,

krabbescheer) vormen hibernacula, dat zijn broed-

knoppen, welke op den bodem van het water over-

winteren en in het voorjaar aan de oppervlakte

komen.
Voortplanting door middel van broedtakken,
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takken, die van de spruit loslaten, komt o.a.bij
verschillende varenplanten (Selaginellaceae) en mossen
voor.

Broedlichaampjes, welke niet in stengel
en blad verdeeld, dus min of meer thallusachtig zijn,

worden aan de voorkiemen van vele varenplanten en
op mosplanten gevormd. Bekend zijn de platte broed-
lichaampjes van het levermos Marchantia, welke
in broedbekers op den thallus ontstaan en daarin
vastzitten aan steelcellen, waarvan zij later loslaten.

Mehen.
Broedzorg (neomelie) is verzorging der nakome-

lingschap door de ouders. Men vindt deze in het
dierenrijk op de meest verschillende wijzen toegepast.
Men kan hieronder reeds rekenen het uitzoeken door
de ouders van geschikte plaatsen zooals voedselafval,
vruchten, doode of levende dieren, enz., waarin de
larven zich gunstig kunnen ontwikkelen. Typisch
treft men dit o.a. aan bij verschillende sluipwespen,
die de larven van andere insecten opzoeken om daarin
de eieren af te zetten, zoodat de uitsluipende larven
zich ten koste van hun gastheer kunnen ontwikkelen.
Duidelijker is de b. bij die vormen, wTaar aparte orga-
nen wrorden gevormd, wraarin door een van de ouderlijke
dieren de eieren en larven worden meegedragen, zooals
bij de hoogcre kreeften aan de pooten (broedpooten)
van het achterlijf, bij spinnen, die de eieren in een
zakje meedragen. Opvallend vindt men een dergelijke
b. bij de vroedmeesterpad, waar het mannetje de eier-

snoeren om de achterpooten slingert en aldus op jacht
gaat, of bij de Surinaamsche pad, waar het wijfje

de eieren legt op den rug in verdiepingen, ontstaan uit
vervormde klieren en afgesloten door een deksel uit
kliersecreet gevormd. Bijzondere b. treft men aan bij

bijen en mieren, waar de eieren en larven zorgvuldig
worden verzorgd door de werksters; zeer eigenaardig
geschiedt dit onder de visschen bij de stekelbaarsjes.

Hier bouwt het mannetje een nestje en drijft er nu
achtereenvolgens verschillende wijfjes naar toe en
dwingt ze om hierin de eieren af te zetten. Hierna
wordt het nestje zeer streng door het mannetje bewaakt
vooral tegen den overval van wijfjes, die zeer belust
zijn op de eieren. Na het uitkomen blijven de jongen
nog lang om het mannetje heenzwrermen en wrorden
zij hierdoor beschermd. De treffendste voorbeelden
van b. vindt men bij vogels, waar de verzorging der
jongen grooter en langer van duur is, naarmate zij

op een geringer ontwikkelingsstadium het ei verlaten.
De hoogste trap van b. treft men aan bij de levend

-

barende dieren, wTaar in verwijdingen der geslachts-
organen of door het vormen van bijzondere organen
(> Placenta) de embryo’s een zekeren trap van ont-
wikkeling binnen het moederdier doormaken. De
vuursalamander, adder en vele andere houden de
eieren zoo lang in hun lichaam, dat ze bij het leggen
terstond uitkomen. Bij zoogdieren wordt een placenta
gevormd, waarlangs aan het zich ontwikkelende
embryo de nood ige onderhoudstoffen wrorden toege-
voegd. Na het baren blijven de ouders nog een tijdlang
de jongen voeden en beschermen, totdat deze voor zich
zelven kunnen zorgen. Willems.
Broeibak, tuinbed, overdekt met glasramen en

zoodanig afgesloten, dat de lucht niet te snel ontwijkt.
Verwarming geschiedt door het indringende zonlicht
en daarnaast dcsgewenscht door broeimest of warme
buizen. B. kunnen zijn ingericht voor allerlei doel-
einden: zaaien, overwintering van teere gewassen,
vervroeging van groente en bloemen, het kwreeken van

zomergewassen, welke veel hitte vragen, enz. Soms
schuilt de beteekenis der b. in de warmte, dan wreer
in de groote luchtvochtigheid. Rietsema.

Broeien (van hooi, steenkool) is een proces van
langzame oxydatie. Alle brandbare stoffen verbranden
ook bij gewone temperatuur, maar dan verloopt het
oxydatieproces zeer langzaam. Naarmate de tempera-
tuur hooger is, verloopt elke chemische reactie en
dus ook de oxydatie sneller. Wordt de temperatuur
zoo hoog, dat de oxydeerende stof gaat gloeien, dan
spreekt men eigenlijk pas van verbranding in den
eigenlijken zin. De oxydatie bij gewone temp. heet
„langzame verbranding”. Indien nu een groote massa
van een oxydeerbare stof gemengd met lucht is opge-
stapeld, dan kan het gebeuren dat de warmte, die bij

de langzame oxydatie ontstaat, door de isolatie van
het materiaal niet weg kan. Daardoor wordt de tempe-
ratuur inwendig hoe langer hoe hooger, totdat de
massa ten slotte van zelf ontbrandt. v. d. Beek .

Broeikasfl), glazen huis voor teelt van planten.
Zoowel voor de bloemkweekerij als in de ooftteelt,

groententeelt en tuinkunst komen b. voor. Belang-

rijke centra zijn Hoeilaart, Gent, Westland en Aals-
meer. Vermaard zijn de b. in de koninklijke tuinen te
Laken.
De vorm der b. verschilt al naar het doel: men

onderscheidt de kweekkast met kweektafels, de trek-
kast voor het vervroegen van bloemgewas, de druiven-
kast, het warenhuis, de rozenkast, rolkast, enz. De
bomver voorziet de b. van -> luchtwrerk, vaak van een
watervoorziening, een stookinrichting, en in enkele
gevallen van een scherm inrichting en van kweektafcls-
of -planken. Bij de verzorging let men op temperatuur,
luchtvochtigheid, tocht en licht. In dat verband is

ook de glashelling en nokrichting belangrijk. > Broei-
kastyerlichting; > Broeikastverwarming.
L i t. : G. Lind och R. Abrahamson, Moderna Vaxthus
1926)

;
F. Böhmig, Gewachshauser und Frühbeete

1932 )- Rietsema .
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Broeikastverlichting, De natuurlijke verlich-

ting van broeikasten door de zon is voor de meeste der

daarin gekweekte planten noodig. Rabarberstelen,

asperges, witlof en eetbare paddestoelen kunnen

echter in donker worden gewonnen. Daar zonlicht

door gekleurd glas vallende aanmerkelijk minder

goed is, dekt men tegenwoordig de broeikasten met

wit glas. Inmiddels oefenen de zonnestralen ook een

verwarmende werking uit en er zijn omstandigheden,

waarin die verwarming nadeelig wordt, zoodat men
gedwongen is met kalk, krijt, verf, matten, horren

of linnen te schermen. Daarbij ontstaat dan echter

gevaar voor al te zwak licht.

In de zomermaanden is de verlichting door de zon

doorgaans overvloedig, doch de winter biedt op onze

breedte voor velerlei gewassen te weinig zonlicht.

Men zou dan kunstlicht kunnen gebruiken en inder-

daad heeft men reeds lang geleden met booglampen iets

bereikt, doch eerst het gebruik van rood neonlicht gaf

een uitwerking, welke die van goed zonlicht evenaart.

Een Nederlandsche fabriek levert de daartoe noodige

lampen. Evenwel is de toepassing tot heden verre

van algemeen, in hoofdzaak wel in verband met de

kosten.

Een enkele maal vindt men lampen ten behoeve

van degenen, die bij avond in de broeikasten werk-

zaam zijn, doch de ademhaling der planten bederft

de lucht en maakt den arbeid na zonsondergang

gevaarlijk. Rietsema.

Broeikastver\varming (zie afbeelding bij

het artikel broeikast). Wanneer het zonlicht in

een gesloten broeikast schijnt, worden de grond en de

voorwerpen daarin verwarmd en de opgesloten lucht

neemt een deel dier warmte over. Zelfs diffuus dag-

licht oefent een verwarmende werking uit. Is het

warmteverlies door ontsnappende lucht en door gelei-

ding en straling kleiner dan de warmte-aanvoer, dan

stijgt de thermometer binnen. Gedurende de zomer-

dagen dringt er niet zelden te veel warmte binnen,

hetwelk men door schermen kan matigen of door

openen der luchtramen compenseert. In het koude
jaargetijde en in do nachturen moet de tuinder vaak

met kunstmatige verwarming bijspringen. Nachtelijk

warmteverlies kan door te dekken met matten of luiken

beperkt worden. Bij de keuze van het verwarm ings-

stelsel hangt de beslissing voor een groot deel af

van de te verwachten kosten van aanleg, onderhoud,

bediening en brandstof, doch mede van de eischen der

planten. De Belgische druivenkwecker verkiest rook-

kanalen, de Aalsmeersche bloemist niet zelden kachels,

het meerendeel der kleine tuinders echter warm water

of broeimest en in groote bedrijven wordt gaarne

stoom gebruikt. In Skandinavië is verwarming door

electriciteit algemeen.
L i t. : F. Böhmig, Gew&chshauser und Frühbeete

(
1932 ). Rietsema.

Broek, 1° kleed ingstuk, reeds gebruikt in de

Oudheid, -> Bracae.

2° De bilspieren bij paard of rund; ook het deel van

het paardentuig, dat om het gelijknamig lichaams-

deel ligt.

Broek, dorpje van ca. 300 inw. in de Friesche

gom. Doniawerstal.

Broek, Joachim George le Sage ten,

Ned. publicist en voortrekker van de emancipatie

der Ned. Katholieken in de 19e eeuw. * 27 Nov. 1775

te Groningen, f 11 Juli 1847 te Grave (N. Br.). Zoon

J. G. le Sage ten Broek.

van Johan Jacob (1742—1823), sedert 1777 predikant te

Rotterdam, die,

overtuigd en ac-

tief patriot, van

1787 tot 1795 in

het buitenland

(Antwerpen) ver-

blijf moest hou-

den wegens de

vervolgingen,

waaraan in Ne-
derland de pa-

triotten bloot

stonden. Dat ver-

blijfte Antwerpen
isvoorden jongen

Joachim George

in zooverre van
beteekenis ge-

weest, dat hij in

nadere connectie

kwam met Ka-
tholieke men-

schen en meer-
malen Katholieke kerken bezocht, zoodat hij gelegen-

heid kreeg de overgeleverde vooroordeelen te toetsen

aan de werkelijkheid. Na de omwenteling van 1795
keerde het gezin naar het vaderland terug. Joachim
George wijdde zich aan rechtsgeleerde studies, al was
het hem wegens den tegenzin zijns vaders in het

gekozen studievak niet gegeven de universiteit te

bezoeken. In 1800 huwde hij te Rotterdam met Wil-
helmina van Lil. Geleidelijk aan voltrok zich in zijn

geestelijk leven een belangwekkende ontwikkeling.

Afkeerig van het domineerend, naar het atheïsme
overhellend rationalisme, mocht hij in het deïsme een

zekere bevrediging vinden, algeheele voldoening en
zielevrede bleef hem onthouden. Hij bleef zoeken op
godsdienstig gebied tot hem „bij toéval” in handen
viel Bossuet’s „Sur les variations des églises protes-

tantes”. De kennismaking met dit vermaard betoog

omtrent de innerlijke verscheurdheden van het Protes-

tantisme voerde hem naar de beslissing: in 1806 trad

hij in alle stilte toe tot de Katholieke Kerk. Het feit

werd echter weldra bekend en maakte groot gerucht.

Om dit te ontwijken trok hij zich gedurende eenige

maanden terug in het Franciscaner klooster te Mcgen.
Na zijn terugkeer zette hij zich aan de studie van het

notariaat en werd in 1808 door koning Lodewijk
Napoleon benoemd tot notaris te Rotterdam. Wijl zijn

practijk veel hinder ondervond van onverdraagzaam-

heid, welke hem als bekeerling zeker niet bespaard

bleef, vroeg en verkreeg hij in 1813 overplaatsing naar

Loosduinen.

Zijn arbeid als publicist begint voorgoed in 1815,

toen zijn „De voortreffelijkheid van de leer der

Roomsch-Catholyke Godsdienst” verscheen. Dit werk-

je, welks apologetisch karakter typeerend is voor zijn

arbeid als publicist, trok onmiddellijk sterk de aan-

dacht (in 1816 reeds verscheen de vijfde druk!) en

lokte vsch. tegenschriften uit, o.a. van Bilderdijk en

van des schrijvers broeder Hendrik, predikant te

Haamstede.
Van zeer groote beteekenis voor de ontwikkeling

der Katholieken in Ned. is de stichting van le Sage ten

Broek ’s tijdschrift „De Godsdienstvriend”, waarvan
het eerste nummer in Mei 1818 verscheen en dat tot

1869 is blijven bestaan. De beteekenis van deze stich.
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ting is niet alleen, dat het het eerste levensvatbare

Katholieke tijdschrift in Nederland bleek, maar meer
nog, dat le Sage er in slaagde de periodieke pers dienst-

baar te maken aan de emancipatie van de Katholieken

in Ned., dat hij aldus zeer veel bijgedragen heeft, om
die Katholieken te bevrijden van schuwheid en valsche

verdraagzaamheid: de eerenaam „vader van de R.K.
pers in Nederland” is daarom den kloeken durver

een welverdiende hulde. Dat zijn tijdschrift veel

tegenkanting ondervond, spreekt wel van zelf.

Toen in 1821 te Utrecht opgericht werd de R.K.
Maatschappij ter bevordering van godsdienstige weten-

schap en goede zeden voor het koninkrijk der Neder-

landen, nam le Sage het secretariaat op zich. De
activiteit van deze vereeniging, grootendeels die van
haar secretaris, ergerde de Protestanten evenzeer

als de Jansenisten, terwijl de regeering, schichtig

voor Katholieke „woelingen”, in 1823 de maatschappij

eenvoudig ophief. Wijl echter het doel van de maat-
schappij, het publiceeren van geschriften, mogelijk

bleef, stichtte le Sage ten Broek zijn „Godsdienstige

en zedekundige mengelingen” (1824—1828). Daarnaast

leidde hij een Roomsch-Catholijke Bibliotheek (1821

—

1826). Nog andere periodieken werden door hem in

het leven geroepen, bijv. in 1826 „De Ultramontaan,

tijdschrift voor dompers en ignorantijnen”, waarvan
de titel al bijzonder uitdagend is, in 1831 „De Morgen-

ster” en verschillende andere.

Een bekende episode in le Sage’s leven is zijn

arrestatie op 23 Aug. 1827, beschuldigd van opname
in zijn maandblad van artikelen, die gevaarlijk geacht

werden voor de openbare rust. In ziekelijken toestand

verbleef hij drie maanden in gevangenschap en werd

eerst op 24 Nov., na een verzoek om gratie, in vrijheid

gesteld. Zijn gezondheid was ernstig geschaad, zijn

gezichtsvermogen verzwakte schier eiken dag. In

1829 vroeg en verkreeg hij eervol ontslag als notaris

en vestigde zich, na een kort tusschenverblijf te

Beers, in Grave (1830).

De Belg. opstand van 1830 werd door le Sage ernstig

betreurd. Oprecht Nederlander en volstrekt afkeerig

van eiken opstand, koos hij onmiddellijk de zijde van
zijn koning. Het politieke verdween uit zijn artikelen

en hij wijdde zich met volle kracht aan de apologetische

polemiek.

Van groote beteekenis in zijn ontwikkelingsgang

is zijn houding tegenover de kwestie-Lamennais.

Toen in 1817 Lamennais’ „Essai sur 1’indifférentisme

en matière de religion” (deel I) verscheen, begroette

hij het werk met waardeering (1818). Op den duur
groeide deze waardeering uit tot bewondering en

geestdrift. Verschillende denkbeelden van Lamennais
werden door le Sage gaarne overgenomen. Toch mag
van een volstrekte afhankelijkheid niet gesproken

worden, ook niet toen hij nog geen reden had of kon
hebben om te twijfelen aan Lamennais’ orthodoxie.

Toen deze laatste ten slotte in volkomen verzet kwam
tegen de kerkelijke overheid, zoodat een veroordeeling

wel moest volgen, aarzelde le Sage geen oogenblik

en beleed openlijk en onversaagd zijn trouw aan

paus Gregorius XVI, al was Lamennais’ ontrouw
hem een smartelijke ervaring.

In 1835 stichtte le Sage nog een nieuw tijdschrift

„Catholijke Nederlandsche Stemmen”, waarvan de

titel reeds een aanval was op het in 1834 opgerichte

periodiek „Nederlandsche Stemmen”, dat op de ge-

bruikelijke wijze Nederlandsch en Protestantsch voor

synoniem hield. De krachtige apologie van zijn tijd-

schrift was ook nu een succes: de eerste jaargang
moest herdrukt worden en het bleef bestaan tot 1874.

Niet alleen als strijdbaar polemist is le Sage ten
Broek onze pionier geweest: alle uitingen van Katho-
liek leven hadden zijn belangstelling en bij alles blijkt

hij een voortrekker. Van bijzondere beteekenis in

dezen is zeker zijn ijveren voor de vrije school en zijn

warme belangstelling voor de missie, welke als het
ware een voorbereiding geweest is op de groote rol,

welke de Ned. Katholieken zouden spelen in de moder-
ne missiebeweging.

Zijn leven is geweest een onafgebroken strijd, strijd

naar buiten tegen onverstand, vooroordeel en valsche

verdraagzaamheid, strijd ook naar binnen tegen

persoonlijk leed: blindheid, armoede, verzwakking
en vooral, dat zijn lieve en trouwe echtgenoote, die

jarenlang, daarin bijgestaan door hun pleegzoon, zijn

lectrice en secretaresse is geweest, hem niet volgen
kon, zooals anderen, op den weg der Waarheid. Maar
verslagen werd hij nimmer: met de kracht van een
militante overtuiging, gesterkt door een bijna dage-

lijksche H. Communie, heeft hij den grooten strijd

gestreden. En het moet hem een voldoening geweest
zijn den stillen vooruitgang van onze emancipatie nog
te hebben mogen beleven: de generatie van Broere,

Van Vree, Jud. Smits, kloeke ultramontanen, trad op
de bres om straks de wapens te kunnen overdragen aan
de generatie van Thym en Schaepman. De stichting

van De Katholiek (1842) en De Tijd (1845) waren er de
bewijzen van, dat het mede door zijn kloeken arbeid

gewekte Katholieke leven in Ned. begon uit te botten,

om straks goede vruchten te beloven.
Werken: Een volledige opgave van de geschriften

van Le Sage ten Broek treft men aan in Studiën (deel

73). — L i t. : Over le Sage ten Broek is veel geschreven.
Een goed overzicht van zijn leven en streven geeft

L. J. Sicking, J. G. le Sage ten Broek (Geloof en Wetensch.
Serie VIII, nr. 3, 1918) ;

Katholiek Nederland (II 1913)

;

Witlox, De Katholieke Staatspartij (I en II 1919 en

1927) en, beknopter, Commissaris, Van Toen wij vrij

werden (I
31929), alwaar een opgave van verdere litera-

tuur. Een volledige en uitvoerige biographie ontbreekt
nog, maar wordt voorbereid en is eerlang te verwachten.

1
1

eiberne.

Broekbalk, zware eiken balk, die de priemen
van de balans eener ophaalbrug aan de achterzijde

vereenigt; bij een basculc-brug de eindbalk van het

broekeinde, d.i. het gedeelte achter de as, dat den
ballast draagt; bij een ongelijkarmige draaibrug de
dwarsbalk van het achter- of broekeinde der bnig.

P . Bongaerts.

Broekbanden dienen ter bevestiging van kle-
dingstukken, maar zijn van hygiënisch standpunt
niet aan te bevelen, omdat ze snoeren en den bloeds-

omloop hinderen.

Broeke, A. v.d., jurist te Utrecht. Werkt ook op
natuurkundig gebied (atoombouw en -verval). Van
hem is de veronderstelling, dat het plaatsnummer,
hetwelk een element in het periodieke systeem in-

neemt, meteen aangeeft het aantal positieve electrisrhe

elementair-ladingen van de kern. J. v. Santen.

Broekelaer, Gerardus, kanunnik van
Sint Jan te Den Bosch en later pastoor van Sint Catha-
rina aldaar; * te Arnhem, f 1602. Goed kenner van
oude talen en in staatszaken goed ontwikkeld. Zooals
zijn werken hier en daar getuigen, heeft hij voor het
geloof moeten lijden.

Werken: Victoria turris Davidicae contra turrim
Babylonicam pro venerabili Sacramento Altaris, enz.
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(1580) ;
Prodromus Pacis (1580) ;

Ode triumphalis

civium Silvaeducensium (1588). Yalvekens.

Broekerhaven, dorp aan het TJselmeer, in- en

uitvocrhaven van de Noord-Hollandsche gem. Boven-

karspel.

Brockgrond, lage grond, vrijwel steeds als gras-

land gebruikt.

Broekhuizen, gem. in Ned. Limburg, 13 km ten

N. van Venlo, omvattend de dorpen Broekhuizen en

Broekhuizenvorst en het gehucht Ooyen; 982 inw.

(1933), allen Kath.; landbouw, veeteelt en tuinbouw.

Broekhuizen, Joan van, een der voornaam-

ste en bedrijvigste ridders van Gelderland, f 17 Dec.

1450 in het H. Land.
L i t. : G. Lemmens, Ridder Joan van Broichuysen,

de Noord-Limburgsche Swertibold-figuur, in De Neder-

maas (Mei/Juni 1928).

Broekhuizen, Joan van, Ned. letterkundige;

* 20 Nov. 1649 to Utrecht, f 16 Dec. 1707 te

Amstelveen; schreef veel Latijnsche en een aantal Ned.

gedichten, in welke groote invloed van Hooft is te

bespeuren. Van B. was bestemd om voor apotheker

opgeleid te worden, werd later officier en woonde zijn

laatste levensjaren te Amstelveen, waar hij de letteren

beoefende en o.a. de Psalmen in het Lat. vertaalde.

Werken: Zijn Ned. gedichten zijn veelal pastorale

poezie van de goede soort (uitg. David van Hoogstraten,

1712 ;
*1883). Poëmata (Latijn, uitg. v. Hoogstraten

1711)

;
Epistolae selectae en Ad Petrum Burmannum

Epistolae (uitg. J. A. Worp 1889 en 1893). —- L i t.

:

D. v. Hoogstraten, Leven van J. v. B (in de uitg. van

1712)

; H. E. Moltzer, B.'s gedichten, in Studiën en

schetsen (53) ; J. G. Frederiks, Ned. Spectator (1887, 427)

;

J. A. Worp, in Tijdschr. d. Mij. d. Ned. Lett. (1891, 40).

Piet Visser.

Broekhuizenvorst, > Broekhuizen (gemeente).

Broek in Waterland, gem. in het laagveen-

gebied ten N. van Amsterdam, met klei in de droog-

makerijen; groot 2 331 ha; 1 616 inw. (1 Jan. 1933),

waarvan 90% Prot., bijna 4% Kath. Typisch zijn de

vele houten woningen; de zindelijkheid hier is spreek-

woordelijk geworden. Veeteelt en zuivelbereiding met

Amsterdam als afzetgebied. Veel vervoer, ook van

vee, nog per schuit. De electrische tram Amsterdam

—

Edam gaat door B. i. W. Vroeger heette de heele streek

ten N. van het IJ Waterland; thans geldt deze naam
alleen nog voor het Z.O. deel. Waterland is tevens

een hoogheemraadschap, gevormd door een tiental

polders. van der Meer.

Broekkerke, gem. in kerspel in kanton Burburg

(Fr. Vlaand.); ca. 800 inw., Vlaamschspr. Landbouw.

Broekland, moerassig of drassig land, dat niet

behoorlijk ontwaterd wordt.

Broekland, gehucht in de prov. Ovcrijsel, be-

hoorende tot de gem. Kaalte.

Broekom (Brouckom), gem. in het Z. van de

prov. Limburg; opp. 185 ha, 350 inw.; landbouw;

bezienswaardige kerk; oud kasteel, thans hoeve.

Broek op Langendijk, gem. ten N. van Alk-

maar, in de prov. N. Holland, aan de spoorlijn Alk-

maar—Den Helder; opp. 460 ha; omvattend het dorp

B. o. L. en het gehucht Broekhom; op 1 Jan. 1933:

2 360 inw.; 84% is Prot., ruim 14% onkerkelijk;

de 20 Kath. behooren tot de parochie Langendijk

(Noord -Scharwoude). Op den zavelgrond is de tuin-

bouw het belangrijkst: de koolbouw was al bekend in

de 17e eeuw; tegenwoordig ook bloembollenteelt.

De dagelijksche groentenveiling wordt door binnen-

en buitenlandsche kooplui bezocht. Er zijn twee

scheepstimmerwerven en twee conservenfabrieken.

Veel verkeer gaat nog per schuit, tot in het veiling-

gebouw. van der Meer .

Broeksittard, gem. in Ned. Limburg, 3 km
ten O. van Sittard. 914 inw. (1933), uitsluitend Kath.;

landbouw en veeteelt.

Broekx, Pieter Jan, begeesterend volks-

redenaar, organisator der stevig opgezette en bloeiende

Katholieke sociale werken voor den arbeidersstand

in Belgisch Limburg; droeg veel bij tot het degelijk

inrichten en central iseeren der economische instellingen

(> Belgische Arbeiders Coöperatie) van het > Alge-

meen Christen Werkersverbond van België. * 1881

te Groote-Brogel (Belg. Limb.). Studeerde aan het

college te Peer en te Hasselt, aan het klein-seminarie

te St. Truiden en aan het groot-seminarie te Luik.

Priester gewijd in 1906; leeraar aan het college te

Hasselt van 1905 tot 1912.

Sedert 1912 diocesaan bestuurder der sociale

werken in Limburg ;
in 1921 tot senator gecoöpteerd

en gepromoveerd tot eere-kanunnik der kathedraal

van Luik. CooL
Brocnel, sedert 1888 deel van het Britsche gebied

in Noord-Bomeo; grondleggers van den Engelschen

invloed waren Baron van Overbeck en Alfred Dent.

Vermoedelijk heeft het heele eiland zijn naam ontleend

aan dit rijkje.

Broere, C o r n e 1 i u s, scherp denker en

kunstenaar. * 18 Nov. 1803 te Amsterdam, f 28 Dec.

1860 te Warmond. Leerling van Hageveld, toen dit

gesloten moest worden (1825). Sindsdien geheel

gevormd door Van
Bommel, die hem
in 1830 tot pries-

ter wijdde; 1830
professor in de

wijsbegeerte teHa-
geveld, 1851

—
'60

in de kerkgeschie-

denis teWarmond;
1858 kanunnik.

B.’s ideeën hebben
een buitengewo-

nen invloed uitge-

oefend op geeste-

lijken en leeken;

hij is de geestelijke

vadervan deeman-
cipatie van Neder-

lands Katholiek-

en. B. publiceerde

uitsluitend en zeer

vaak (in totaal 3 000 bladzijden) in „De Katho-

liek”, behalve zijn krachtig verweer tegen den aanval

van Siegenbeek op het onderwijs aan de seminariën

(1840) en „Bezadigd woord aan mijne welgezinde

Protestantsche landgenooten” (1853), een waardig

antwoord op de Aprilbeweging: „De Katholieken

maken een politieke persoonlijkheid uit, die vrijheid

vordert”. B. bezat ook veel talent voor teeken-,

schilder- en dichtkunst. Gedichten: Dithyrambe op

het Allerheiligste; Bedegang (1845). B. was van geen

enkel wetenschappelijk of letterkundig genootschap

lid. Zijn poëzie, hoewel hij zich zelden verheft bo-

ven de rhetoriek haren dagen, spreekt op zéër krach-

tige wijze de godsdienstige gevoelens van den Katholiek

uit in een tijd, waarin men met deze gevoelens

in het openbaar niet de geringste rekening hield.

C. Broere.
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L i t. : P. Albcrs, Geschied, van het Herstel van de
Hiërarchie in de Nederlanden (1903—’04) ; A. van Cooth,
C. Broere (Ned. Biogr. Wdbk. I 1911); J. Witlox, De
Katholieke Staatspartij (I 1919, II 1927); G. Brom,
Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland
(1930) ;

J. C. v. d. Loos, Geschiedenis van het Seminarie
Warmond tot 1853 (Bijdr. voor de Geschied, van het
Bisd. Haarlem XLVIII 1932). de Haas.
Broertgens-kermis heette eertijds de kermis

van liet Minderbroederskloostcr te Delft, waaraan de
voornaamste burgers deelnamen, zooals blijkt uit
een verhaal van 1567. Kloosters en gasthuizen met
een eigen kapel hadden vroeger ook hun eigen kermis.

Broessa, hoofdstad van een wilajet in Turksch
Klein-Azië (40° 11' N., 29° 4' O.), ca. 65 000 inw.
In een vruchtbare vlakte met rozenolie, thee, zuid-
vruchten, olijven. Zijde-industrie (Japansch). In

de nabijheid zwavelhoudende bronnen. In 184 v. Chr.
gesticht

; 1326 door de Turken veroverd; 1402 genomen
door Mirza, neef van Timoerlenk.
L i t. : Hartmann, lm neuen Anatolien (1928). H^ere.

Bezienswaardigheden. Van de Byzan-
tijnsche cultuur zijn enkel muurresten over. Vele
moskeeën, waarvan het inwendige meestal versierd

met kleurige majolikategels. Zij zijn alle producten
van Ottomaanschen stijl (rechthoekig grondplan met
dwarsschepen, die twee gelijke zalen vormen, verbon-
den door een breeden boog, koepeldak). Het meest
beroemd is de Groene Moskee, waarvan vóór 1855 de
minarets met groene majolikategels bezet waren;
ook in het rijke interieur domineert over goud, zwart,
turkoois en wit deze eigenaardige groene kleur.
L i t. : H. Saladin, Manuel d’art musuiman (1907)

;

Glück en Diez, Dio Kunst des Islams (1925) ; Migeon,
Manuel d’art musuiman (II 21927) ;

Jerphanion, Mé-
langes d’archéologie anatolienne (1928). Knipping.
Broessilow, Russisch generaal; * 19 April 1853

te St. Petersburg, f 17 Maart 1926. Nam als cavalerie-

officier deel aan den Russisch-Turkschen oorlog in

Kaukasië; daarna directeur der cavalerieschool, en

generaal in 1905. Als bevelhebber van het 19e corps

bij den aanvang van den Wereldoorlog, leidde hij het

offensief in Galicië en Hongarije, door de Karpaten;
werd echter teruggedrongen. In Sept. 1915 nam hij

Kowno in; 1916 voerde hij het commando over het
Zuid-Westelijk leger; zijn offensief van Juni tot Nov.
1916 mislukte gedeeltelijk. 4 Juni 1917 door Kerenskij

tot opperbevelhebber benoemd, leidde hij den aftocht

van het leger: nam 1 Aug. 1917 ontslag. > Broessilow-

offensieven. In J920 (Russisch -Poolsche oorlog) stelde

hij zich ter beschikking van de Sowjetregeering.

Cosemans.

Broessilow-offensieven, twee groote aanval-
lende operatiën der Russen in 1916 en 1917 onder
Broessilow uitgevoerd, met de bedoeling het Zuidelijke

gedeelte van het Duitsch-Oostenrijksche front te door-
breken. Bij het eerste offensief werden de Oostenrijkers

op 4 Juni 1916 ver teruggeworpen (slag bij Luck).
Na heftig heen en weer gaanden strijd, waarbij de
Duitschers onder von Linsingen ingrepen, kwam de
aanval tenslotte in het Zuiden op den kam van de
Karpaten tot staan.

Hoewel het Russische leger door den invloed van
de revolutie veel had geleden, werd op 30 Juni 1917
een algemeen offensief ingezet (het tweede Broessilow-
offensief). De Russen drongen Zuidelijk van den
Dnjestr over de Bystrzvca 30 km diep in het vijandelijke

front, doch werden daarna grootendeels op hun oude
stellingen teruggeworpen. v . Voorst .

Broffcrio, A n g e 1 o, Italiaansch dichter en
politicus, afgevaardigde, tegenstrever van Oavour.
* 24 Dec. 1820 te Castelnuovo d’Asti, f 26 Mei 1866
te Locarno. Schreef Canzoni, in Piemonteesch dialect

naar den trant van Béranger, talrijke tooneelwerken
in het Italiaansch, alsook geschiedkundige werken:
Storia del Piemonte (5 dln. 1849

—
’52). Storia del

Parlamento subalpino (6 dln. 1865— ’70). Dichtte in

1866 de krijgshymne Delle spade il fiero lampo, de
Italiaansche Marseillaise.

L i t. : Ebrand, A. Brofferio e il suo tempo (Asti 1898).

Ulrix.

Bröger, K a r l, Duitsch sociaal -democratisch
schrijver; * 10 Maart 1886 te Nürnberg. Schreef o.m.
oorlogspoëzie: Kamerad, als wir marschiert (1916);
Soldaten der Erde (1918); Flamme (1920); Deutsch-
land (1920). In een antobiographischen roman, Der
Held im Schatten (1919), schildert hij zijn proleta-
riërsleven. B. waagde zich ook aan het rationalistisch-

ongeloovig adapteeren van oude Christelijke legenden-
stof: Die 14 Nothilfer (1920). Pintelon.

Brofjitarus, een Galat iër, schoonzoon van koning
Deiotarus; aan wien P. Clodius in 58 v. Chr. tijdens

zijn volkstribunaat voor veel geld het priesterschap

van de Magna Mater te Pessinus en den koningstitel

verkocht.

BroglIc,l° Auguste Théodore Paul
d e, Fransch apologeet, * 1834, f 1895; eerst marine-
officier, daarna geroepen tot den geestelijken stand,

1870 priester gewijd; verdeelde zijn tijdtusschen deziel-

zorg onder de armsten van Parijs en apologetische
werkzaamheid. Steunde mgr. d’IIulst bij het organisee-

ren der congressen van Katholieke geleerden. Was een
der eerste Kath. beoefenaars van de godsdienstgeschie-

denis (Problèmes et conclusions de Fhistoire des

religions, Parijs 4
1904), maar publiceerde boeken en

brochures over vrijwel alle vraagstukken der apologie,

vooral in verband met zijn professoraat daarin aan het
Institut Cath. te Parijs.

L i t. : Lijst van zijn werken in Dict. Théol. Cath. (II,

1133-1137) ; Biographie van A. Largent (Parijs 1900).

Pauwels .

2° C 1 a u d e Victor, afgevaardigde in Frank-
rijk van den adel in de Staten Generaal van 1789;
sluit zich daar bij den derden stand aan; in 1791
ingedecld bij het Rijnleger; in 1792 ontslagen, omdat
hij de afzetting van Lodewijk XVI niet wil erkennen.
* 1757, in 1794 te Parijs geguillotineerd.

3° Louis Victor, hertog van, natuur-
kundige. * 19 Aug. 1892 te Dieppe. Broeder van
M a u r i c e, eveneens physicus. Werd in 1928 pro-
fessor in de theoretische natuurkunde aan de Sorbonne
te Parijs. De geniale gedachte, aan de materie een golf-

voorstelling te verbinden, bracht hem in 1929 den
Nobelprijs (> Golfmechanica) voor natuurkunde en
de Poincaré-medaille.
Werk: Théorie de la quantification dans la nouvelle

Mécanique (Hermann, Parijs 1932). — B i o g r.

:

V. Junk, Die Nobelpreistrager (Leipzig). J . v. Santen.
4° M a u r i c e Jean Madeloine de,

bisschop van Gent; f 20 Juli 1821 te Parijs. Gedurende
de Fransche Revolutie verbleef hij in Duitschland tot
1803. Onder Napoleon werd hij in 1805 bisschop van
Acqui in Piemont en in 1807 van Gent. Als verdediger
der pauselijke rechten op het nationale concilie van
Parijs (1811), werd hij verbannen doch in 1814 in
zijn waardigheid hersteld. In 1815 nam hij de leiding
der Kath. oppositie tegen de Ned. grondwet en weiger-
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de den eed hierop volgens het Jugement Doctrinal.

Hierom en wegens zijn correspondentie met den paus

zonder vergunning van het ministerie tot deportatie

veroordeeld, vluchtte hij naar Parijs, waar hij tot zijn

dood verbleef. J. Sassen.

Brogue, voormalig Benedictijner klooster bij

Namen; in de 10e eeuw middelpunt van een klooster-

hervorming in België en Nederland.

Brogne, > Gerard van Brogne.

Brogny, Jean Fraczon -Alarmet de,

kardinaal, op den voorgrond tredend figuur aan de

zijde der tegenpausen tijdens het Westersche Schisma.
* 1342 te Brogny, f 16 Dec. 1426 te Rome. Na de vlucht

van Joannes XXIII voorzitter vanaf de vierde tot

de een en veertigste zitting van de kerkvergadering

van Constanz.

Lit.

:

K. Hofmann in Lex. Theol. u. Kirche (II,

570). Koeken.

Brohlcr tras is afkomstig van de tufsteenlagen

in het Brohldal (Rijnprovincie), wordt veel in Neder-

land ingevoerd en aldaar voor metselspecies (mortels)

gebruikt.

Brokatellen, half zijden Italiaansche weefsels

uit de 17e eeuw met ingeweven motiefjes van goud-

draad.

Broken Hill, 1° industrieplaats in Noord-Rhode-

sia (Afrika), rijke zink- en loodertsen; ruim 1 400

blanken.

2° (Ook: W i 1
1 y a m a) Stad in het W. van

Nieuw-Z. Wales (Australië), aan de spaarzaam be-

groeide Z. afhelling van de Stanley- of Barrier Range;

23 300 inw. B. is ontstaan in een in 1883 ontdekt

gebied, dat het rijkst aan zilver op de geheele aarde

bleek te zijn. In het begin werd er zilver, lood, zink

en koper in dagbouw ontgonnen; tegenwoordig mijnen

tot 500 m; ook asbest, goud en edelsteenen worden

gevonden (zie kaart 2 v. Austr.). De Proprie-
tary Mine is een der rijkste mijnen van de wereld.

Spoorlijn verbindt B. met Port P i r i e, aan de

Spencergolf, waar de ertsen gesmolten worden. Door
lage spoorwegtarieven tracht N.—Z. Wales via den

1927 aangelegden spoorweg over Condobolin de ertsen

naar Sydney te krijgen. Drinkwater moet steeds per

spoor worden aangevoerd. In B. zetelt van tijd tot tijd

de Kath. bisschop van Wilcannia; er zijn 8 Kath.

parochies. Zwagemakers.

Brokkelster, Ophiothrix fragilis, een op den

zeebodem levend stekelhuidig dier, dat bestaat uit

een ronde schijf en vijf zeer beweeglijke armen, die

gemakkelijk afbreken. Deze groeien dan echter spoe-

dig weer aan
;

groot regeneratievermogen. De b.

leeft van afval op den zeebodem en komt ook aan onze

kusten voor; zij behoort tot de > slangsterren. (Zie fig.)

M. Bruna.

Brokopondo-gebcrgte, N.O. uitloopers van

het van Asch van Wijck-geb., ten O. van de Suriname-

rivier, bij den oorsprong van de Commewijnekreek.

Brokov, 1° Ferdinand Maximiliaan,
Tsjechisch beeldhouwer, zoon van 2°. * 1688 te Tsjer-

veny Madek, f 1731 te Praag. B. is de voornaamste

Barokbeeldhouwer van Bohemen, geschoold op de

Italiaansche kunst (Bemini). Grafmonumenten, alta-

ren, heiligenbeelden (Ignatius, Franciscus Xaverius,

Vitus, Felix van Valois, e.a.).

2° Jan, Tsjechisch beeldhouwer; * 1652 te Spis-

jeka Sobota, f 1718 te Praag. Versierde vele Boheem-

sche kasteden. Hij werd in 1682 Katholiek. Zijn

kunst ondergaat den invloed der Contra-Reformatie.

Bekend is^zijn’beeld van St. Jan Nepomuk op de Karls-

Brokkelster.

brug in Praag (1675) en eenzelfde te Skramnüf(1715).
Lit.: Novotny, Karliiv mast (de Karlsbrug, IX der

Umélecké Pamdtky, z.j.). Knipping.

Brokzeele, gem. en kerspel in kanton Wormhout
(Fr.Vlaanderen); ca.800 inw.,Vlaamschspr. Landbouw.
Brom, 1° (zie plaat bij artikel > Kerkelijke

kunst) naam van een geslacht Nederlandsche edelsme-

den uit Utrecht, wier leden vooral werkten in dienst

van de kerkelijke kunst. Stichter der edelsmidse is:

Gerard Bartholomaeus B., *1831 te

Amersfoort, f 1882 te Utrecht. Hij leerde in verschil-

lende Nned. ateliers de edelsmeedkunst, o.a. in die

van v. Kempen. In 1856 vestigde hij een eigen werk-

plaats. Gerard B. is de eerste, die na het herstel der

hiërarchie gehoor gaf aan de aansporingen van zijn

helpenden vriend mgr. van Heukelum, van Alberdingk

Thijm e.a., om een eigen aan de eischen van kunst

en liturgie beantwoordende kerkelijke gebruikskunst

te scheppen.

Bij hem en W. Mengelberg leerde zijn zoon Jan
Hendrik, * 1860 te Utrecht, f 1 Febr. 1915

aldaar. Aanvankelijk arbeidde hij in neo-Gotischen

en neo-Romaanschen trant. Door zijn studie in de

buitenlandsche en Nederlandsche musea en kerken

had hij zich een geheel verantwoord en in zekeren zin

eigen inzicht in de werkwijze, den geest en de icono-

graphie van de middeleeuwsche kerkelijke kunstnijver-

heid verworven. Deze ervaringen bleven hem en zijn

atelier, ook toen hij zich later tot een geheel eigen stijl

had vrij gewerkt, een kostbaar bezit. Jan Hendrik

breidde de edelsmidse, die sinds 1898 op de Drift

was gevestigd, belangrijk uit. Alle takken van edel-

smeedkunst worden er beoefend: koperdrijven, metaal-

graveeren, emailleeren, het eigenlijke goud- en zilver-

smeden, het vuurvergulden en het brons- en koper-

gieten. Ook moderne technieken, als electrolytisch

vergulden en verzilveren, werden niet versmaad.

VI. 10
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Zijn beide zonen Jan Eloy (* 1891 te Utrecht)

en Leo (* 1896 aldaar) zetten het werk van Jan
Hendrik voort en bouwden verder op den door deze

geschapen stijl. Hun werk kenmerkt zich door grooter

beheersching van het ornament en door een een-

voudige en begrijpelijke op de H. Schrift en de kerkel.

overlevering steunende symboliek.

Voorn, werken van Brom’s edelsmidse: in brons

:

het koorhek, de ambo en het Sacramentsaltaar in de

St. Bavo-kathedraal te Haarlem
;
Ciborium-altaren in

de St. Thomaskerk te Zwolle, Sint Agnes- en St. Gerardus
Majellakerk te Amsterdam, H. Hartkerk te Breda,

Sint Paschaliskerk te Den Haag; doopvonten in de

St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden en St. Antonius Abt
te Scheveningen ;

een fontein voor de stad Utrecht.

In goudsmidswerk vele belangrijke monstransen, oudere

o.a. in de St. Jacobus- en O.L.Vr. van Goeden Raadkerk
te Den Haag, de St. Bavo te Haarlem en Redemptoristen-
kerk te Amsterdam ;

nieuwere o.a. in de St. Paschalis-

kcrk te Den Haag, St. Antonius Abt te Scheveningen,

het gesticht Mariënburg te Den Bosch en de O.L.Vr. van
Lourdeskerk te Bergen op Zoom. Verder een tabernakel-

6chrijn voor Maredret in België, een reliekschrijn voor
Ryde in Engeland en belangrijke altaarwerken te Rome
en in Noord- en Zuid-Amerika. — L i t. : Etha Fles,

Jan Hendrik Brom, edelsmid en kunstdrijver, in Else-

viers geïll. Maandschrift (XIV 1904, 3 vlg.)
;
De Kunst-

werkplaatsen van Brom te Utrecht, in Geïll. Zondagsblad
van De Tijd (1910) ;

Hoste, Edelsmeedwerk van Jan Eloy
en Leo B. (1917) ;

Edelsmeedwerk Brom, in Opgang
(1922, 3 vlg.) ;

Meijsing, Het „toonstuck”, in Het
Gildeboek (1930); Ligtenberg. De bronzen Doopvont in

de St. Bonifaciuskerk te Leeuwarden, in De Kunst der

Nederlanden (1931); Hardeveld, Het gouden pectoraal»

kruis van mgr. Jansen, in Van Bouwen en Sieren (1931)

;

Van Adrichem, Twee bronzen candelabers, in De Klok
van St. Jacob (1931). Knipping.

2° E d u a r d TJi e odorus Johannes,
Nederlandsche let-

terkundige
;
^ 20 Juli

1862 te Amsterdam;
kwam op 17-jarigen

leeftijd op het assu-

rantiekantoor van
zijn vader, waar hij

nog heden werk-

zaam is. Zijn lyriek,

aanvankelijk geïn-

spireerd op de mo-
tieven der 19e eeuw,

vernieuwde zich

onder invloed der

Tachtiger Beweging
tot ’n zuivere stem-

mingskunst. Daar-
door werd Eduard
Brom de wegberei-

der der Katholieke kunstvernieuwing van het maand-
blad Van onzen Tijd,waaraan hij medewerkte tot het in

1920 verdween. Hij bewaarde in Katholiek Nederland

de Thijmsche traditie en vertegenwoordigt de indivi-

dueele bezieling in een tijd van massa-organisatie.

Sedert 1905 bestuurslid van De Violier.

Werken: Een bundel gedichten met aanbevelend
woord van prof. J. A. Alberdingk Thijm (1886) ; Felice

en andere gedichten (1892) ; Verzen (1909) ; Dante’s
opgang (1923) ; Opgang

(

21925) ; Grootstad (1926). —
L i t. : Bloemlezing met inleiding door Anton van
Duinkerken (1932). Asseïbergs .

3° Gera rd, Nned.
r
literatuur- en kunstgeleerde.

* 1882 te Utrecht. Studeerde aldaar twee jaar medi-
cijnen, ging in 1901 over naar^de studie der Ned.

Ed. Th. J. Brom.

letteren en promoveerde op het proefschrift „Vondels

Bekering” (1907). Zijn leeraarsambt, achtereenvol-

gens te Utrecht, Maastricht, Haarlem, Apeldoorn

en Nijmegen, werd
van 1911—1913
onderbroken door
een verblijf in

Italië. Hij was
een der grootste

stuwkrachten van
de Katholieke be-

weging der drank-

bestrijding, nam
ook na zijn studie-

tijd levendig aan
de Katholieke stu-
dentenbeweging

deel (van 1920 -’23

was hij Unie-
secretaris). Voor
hetKatholiek lite-

rair en weten-

schappelijk leven

beteekende de oprichting van het maandschrift Me
Beiaard (1916) ,

waaraan hij het voornaamste
aandeel had, een zegenrijk begin. Tot 1926 was hij

redacteur-secretaris. Sinds 1923 is hij hoogleeraar

in de schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan de

R.K. Universiteit van Nijmegen. Sindsdien richt hij

zijn belangstelling vooral op het vaderlandsche kunst-

vcrlcdcn, wTaarvoor hij ook zijn leerlingen weet te

begeesteren.

Voorn, werken: Vondel ’s Bekering (

21934)

;

De Nieuwe Kruistocht (1909) ;
Areopaag (1923) ;

Barok
en Romantiek (1923) ; De Dominee in de literatuur

(1924) ;
Katholiek (

21930) ;
Romantiek en Katholicisme

in Nederland (2 dln. 1926) ;
Hollandse Schilders en

Schrijvers in de vorige Eeuw (1927); Herleving van de
Wetenschap in Katholiek Nederland (1930) ;

Java in

onze Kunst (1931); Herleving van de kerkelike Kunst
in Nederland (1933). Knipping .

4° G i e s b e r t, Ned. priester en geschiedkundige;
* 3 Febr. 1864 te Utrecht, f 7 Febr. 1915. Als kapelaan

te Groningen (1888—1893) bewerkte hij zijn: Bulla-

riüm Trajectense (2 dln. 1891
—

’96). Van 1898

—

1902 wras hij te Utrecht hoofdredacteur van Het
Centrum en gaf zich meer aan de politiek; daarna
echter, toen hij rector van het gesticht St. Joannes de

Deo w*as benoemd en tevens tot de eerste leden behoorde

van de in dat jaar (1902) gestichte Commissie van
advies voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën,

wijdde hij zich weer geheel aan de historische weten-

schap. Hij ontving de opdracht een onderzoek in te

stellen naar de archivalia in Italië, belangrijk voor de
kerkelijke en staatkundige geschiedenis van Neder-
land. Hij was de eerste directeur van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, voor hetwelk hij een
belangrijke bibliotheek bijeen bracht.

Werken: o.a. Archivalia in Italië, belangrijk voor
de geschiedenis van Nederland (3 dln. 1908—T4).

Bromaten zijn de zouten van het broomzuur,
dat van de chemische samenstelling HBr03 is. Het
kaliumbromaat is dus KBr0 3 . De b. vormen zich uit

een loog door inwerking van broom in de kookhitte.

3 Br2 -f 6 KOH - 5 KBr + KBr0
3 + 3 H20. De b.

ontwikkelen bij verhitting zuurstof en zijn oxydatie-

middelen. Veel meer worden echter gebruikt de
overeenkomstig samengestelde ckloraten. v. d. Beek.

Bromberg, > Bydgoszcz.
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Brome 9 R i c h a r d, Engelsch blijspelschrijver,

een der laatsten uit de groote periode. Geboorte
onbekend, f waarschijnlijk 1652. Was knecht van
Ben Jonson in 1614, en schreef zijn eerste

blijspel in 1623; in dit en al zijn latere spelen is Ben
Jonson zijn model of ideaal, maar hij werkt altijd

met groote zorg, al is zijn opvatting van zedelijkheid

van bedenkelijken aard.

Voorn, blijspelen: The Northern Lass (ge-

drukt 1632) ;
The Sparagus Garden (1635) ; The Anti-

podes (1638) ;
A Jovial Crew, or the Merry Beggers

(1641). — L i t. : Monographie van C. E. Anrews (New
York 1913). Pompen.
Bromelia, epiphytisch plantengeslacht, waarvan

sommige soorten als kasplant worden gekweekt.

Bromcliaceeën, Bromeliaceae, zijn

veelal kruidachtige, stamlooze, kleine gewassen, met
een zeer onontwikkeld wortelstelsel. De wortels kun-
nen geen vocht opnemen, en dienen alleen tot bevesti-

ging der planten, daarbij geholpen door een kleefstof,

die door deze wortels wordt afgescheiden. Het benoo-
digde water wordt door een rozet van lange stijve blade-

ren als een trechter opgevangen en in speciale cellen,

voor tijden van droogte, opgenomen.
Bijna alle 1 000 soorten van de 40 geslachten komen

in tropisch Amerika voor. De Z. Amer. geslachten

zijn meest > epiphyten, slechts enkele komen als

alleenstaande boomen in de Braziliaansche bosschen
voor. Vele geslachten bewonen de hoogvlakten van
Mexico en van het Peruaansche Andes-gebergte, waar-
van sommige tot 4 300 m hoog worden aangetroffen,

bijv. Schlumbergeria. In de droge streken van Chili

zijn het speciaal de Puya-soorten, die hoog de gebergten

bevolken. Het centrum der verspreiding dezer familie

is echter Brazilië. Enkele andere geslachten dezer

groep zijn: Tillandsia, Ananas, Bromelia, Karatas,

Nidularium, Cryptanthus, Rhodostachys, Billbergia,

Aechmea, Chevaliera, Portea, Quesnelia, Ronnbergia,
Echinostachys, Pitcaimia, Encholirion, Dyckia,
Hechtia, Caraguata, Massangea, Vriesea. Sommige
soorten worden als kamerplanten en kas-sierplanten

gekweekt en gezocht, andere voor snijbloemen of

vanwege de heerlijke vruchten. Bonman.
Bromcval of bromural, bromo isovaler ianvlu-

reum, (CH3)2CH CH Br CONH CONH2 ,
witte, bijna

smaaklooze naaldvormige kristallen, weinig oplosbaar
in water, beter in spiritus; smeltpunt 145°—148° C.

Gebruikt als kalmeerend middel en als slaapmiddel.
L i t. : Ned. Pharm. (V).

Bromiden. De verschillende metaal- en phos-
phorbromiden worden afzonderlijk besproken; zie ook

Kalizouten.

Bromius (m y t h.), bijnaam van Bacchus:
de tierende.

Bromley, Thomas, als leerling van Jane
Leade en John Pordage aanhanger van het zgn.

„Philadelphismus”. * 1629 te Worcester, f 1691. B.
stond sterk onder invloed van Jacob Böhme. en ook
zijn eigen geestesgesteldheid bracht hem tot een zieke-

lijke mystiek. Hij schreef veel over den Bijbel.

L i t. : Kirchenlex. (s. v. Leade). J. v. Rooij.

Broino, werkende vulkaan in het Tenggergebcrgte,

gelegen op de grens der residenties Pasoeroean en

Probolinggo op Java. De krater, tot 2 300 m boven zee

en ± 200 m boven de Zandzee, is trechtervormig en

heeft een straal van ± 300 m. In 1835 ontstond in

den krater een blauw meer, dat veel H2S bevatte en

periodiek verdween en weer gevormd werd. Zijn

activiteit toont de Bromo door het uitwerpen van
asch- en steenenregens, o.a. in 1856, 1859, 1865 en
1877. De krater is bezocht en beschreven door Fennema
in 1879 en 1885. Hofsteenge.

De B. vormt het middelpunt van den cultus van de

Tenggereezen, die niet, zooals de meeste andere Java-
nen, tot den Islam zijn overgegaan, maar een soort van
Hindoe-Javaansche cultuur, die echter overwegend
Javaansch geworden is, gehandhaafd hebben. De berg

Bromo is gewijd aan den gelijknamigen god, den
Hindoeschen Brahma, die echter op Java god van het

vuur is geworden (Jav. gromo — vuur, synoniem van
geni, uit Sanskrit agni). Berg.

Bromoisovalerianylureum , > Bromeval.
Brompion, Thomas, Minderbroeder, dr.

theol., schrijver van een Engelsche bewerking der

boetpsalmen, gedateerd 1414. Deze is bekend in 2 hss.

en uitg. door de Percy Society VII. Van den schrijver

zelf is niets bekend.
L i t. : Wells, Writings in M. E. (1916, 404).

Bromrund, > Runderen.

Bromtol (kinderspeelgoed), metalen tol, waarbij

in het bovenste gedeelte een reeks gaatjes zijn aange-

bracht, waardoor onder het draaien lucht naar binnen
stroomt; aldus ontstaat een wrijvingstoon
van bepaalde hoogte. Deze toonhoogte hangt af van
de draaisnelheid en het aantal aangebrachte gaatjes.

Bromural, merknaam voor > bromeval.

Bromus, > Dravik.

Bromvlieg, Calliphora erythrocephala, een tot

de vliegen behoorend insect,

dat buiten- en binnenshuis veel

voorkomt. De b. is grooter

dan de gewone vliegsoorten

;

zij voedt zich met allerlei

afval en legt haar eieren bij

voorkeur op vleesch. Hieruit

ontwikkelen zich dadelijk de
larven of maden, die het

vleesch als voedsel gebruiken;

zij vormen een bekend aas

voor hengelaars. Omdat de

b. graag rottende stoffen op-

zoekt, is zij een gevaarlijke bacillendrager.

M. Bruna.
Bron, zie ook > Bronnen.
Bron is de plaats, waar ondergrondsch water te

voorschijn komt. Het aantal en de verdeel ing van
bronnen in een bepaalde streek, hun waterrijkdom,
hun duurzaamheid zijn factoren, die van het klimaat
en van de geologische gesteldheid van den bodem
afhangen. Dat het klimaat een groote rol speelt, ligt

voor de hand. In landen met spaarzamen neerslag

kunnen geen of slechts onbelangrijke b. gevormd
worden. In een land met periodieken regenval ver-

dwijnen de b. in den drogen tijd; waar echter het geheele

jaar door regen valt, daar vindt men talrijke en con-
stant water gevende bronnen. Niet minder belangrijk

voor het bestaan van bronnen is de geologische

gesteldheid en wel speciaal de doorlaatbaarheid of

permeabiliteit van den bodem. Kleien, schisten,

stollingsgesteenten zijn ondoorlaatbaar. Zand, zand-
steen, puin, tuf, kalksteen en vulkanische gesteenten

zijn meer of minder doorlaatbaar. De meest algemeene
ontstaanswijze van een koude bron is de volgende:

water dringt in de aardkorst, zakt volgens de zwaarte-

kracht, wordt echter door allerlei oorzaken van den
verticalen weg afgeleid, vormt ondergrondsche stroo-

Bromvlieg
(IK x w. gr.).
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men en treedt ten slotte ergens aan de aardoppervlakte

als bron te voorschijn.

Bron. v = verzamelgebied, w = watervoerende laag,

h = theoretisch maximale spuithoogte van een aan-

geboordc bron boven de oppervlakte.

In geaccidenteerde gebieden, bestaande uit sedimen-

ten, is een veel voorkomende soort van bron die der

dagzoombronnen. Ze treden op aan de grens

van naar één kant afhellende, doorlaatbare en water-

voerende lagen met daaronder ondoorlaatbare lagen.

Het grondwater verzamelt zich boven deze laatste,

volgt de helling van het grensvlak en treedt daar,

waar dit ergens op een diep gelegen punt aan de

oppervlakte komt, aan den dag.

Wanneer in een gebied ondoorlaatbare en doorlaat-

bare lagen elkaar opvolgen, zal het grondwater in

deze laatste dringen. Het verval van het grondwater

is dan aan het verloop van de ondoorlaatbare lagen

gebonden en kan onder druk komen te staan, wanneer

de lagen komvormig naar beneden gebogen zijn. Ook
hier geldt de wet van de communiceerende vaten:

boort men in het midden van zulk een komvormige

inzinking de doorlaatbare laag aan, dan zal het zich

onder druk bevindende water naar boven spuiten.

Dergelijke kunstmatige b. worden artesische
bronnen genoemd, naar het graafschap Artois in Frank-

rijk, waar de techniek voor het maken van die bronnen

voor het eerst in Europa werd aangewend. Wordt

een doorlaatbare laag gesneden door een breukvlak,

dan kan het water langs dit vlak de oppervlakte

bereiken en komt als verschuivingsbron
te voorschijn.

In de balneologie heeten bronnen boven 20° C
warme, onder 20° C koude bronnen. B., waarvan de

temperatuur hooger is dan de gemiddelde jaartempe-

ratuur van de plaats waar zij gelegen zijn, worden

thermen genoemd. Elke warme bron behoeft

dus nog geen therme te zijn. De temperatuur van ther-

men is zeer verschillend. Vele, zooals die van Hamman
Meskoetin in Algiers, en die in het Yellowstone-Park,

komen kokend te voorschijn; Baden-Baden bezit 86°,

Wiesbaden 68°, Karlsbad 73,8°, Teplitz 48°. Voor de

temperatuur van een bron is het belangrijkste de

temperatuur van de gesteentelagen, die het water

doorstroomt alvorens aan de oppervlakte te komen.

Thermen van zeer hooge temperatuur moeten uit

diepten van meerdere km opgestegen zijn.

Niet elke therme behoeft echter door opstijgend

water gevormd te worden. Ook dalend water zal

zich, als het maar diep genoeg in den bodem dringt,

verwarmen en als thermaal water te voorschijn treden.

Thermen bevinden zich in alle gebieden en op betrek-

kelijk aanzienlijke hoogte (in Tibet op 4 700 m met
kooktemperatuur) en zijn veelal gebonden aan werk-

zaam of uitgedoofd vulkanisme (Ijsland, Nieuw-
Zeeland, Japan). Echter zijn vele thermen ver van
vulkanische gebieden gelegen (Aken, Wildbad, Gastein,

Karlsbad). Deze laatste soort van thermen zijn dikwijls

aan het optreden van breuken gebonden. Een prachtig

voorbeeld is de thermenzone van Baden bij Weenen,
die gebonden is aan een in Zuidelijke richting ver-

loopende breuklijn van Weenen tot Gloggnitz. Langs
deze lijn treedt over een afstand van 60 km een groot

aantal bronnen op, die bij Baden zeer dicht op elkaar

liggen. Daar men thermen wel in betrekking brengt

met het uitsterven van een vroeger vulkanisme, wordt

hun water dikwijls beschouwd als te zijn condensatie

-

water van vulkanische dampen. Suesz, een groot

aanhanger van genoemde voorstelling, noemde thermen

van deze soort juveniel, in tegenstelling met
v a d o o s, waarmee hij b. aanduidde, die door

oppervlakte- en meteorisch water gevoed worden.

Vóór een vulkanischen oorsprong van vele thermen

spreken verschillende feiten, zooals een veelal con-

stante waterhoeveelheid onafhankelijk van de jaar-

getijden, onveranderlijkheid in temperatuur en con-

centratie, bovenal echter het gehalte aan stoffen als

argon en helium, maar ook broom, fluor, chloor,

jodium enz., die tot de typische bestanddeelen van
vulkanische exhalaties behooren.

Waarschijnlijk mengt zich echter in de aardkorst

opstijgend juveniel water tot op zekere hoogte met
vadoos water, zoodat zuiver juveniele b. wellicht in

het geheel niet bestaan.

Thermen, die tot aan de oppervlakte een tempera-

tuur hebben, die het kook-

punt overschrijdt, noemt
men pulseerende
springbronnen of

geysers, naar het eerst

bestudeerde voorkomen op
Ijsland. Later werden ze

ook bekend van Nieuw -

Zeeland en het Yellow-

stone Park in de Ver.Staten

van N. Amerika. Alle liggen

in postvulkanische gebie-

den, die overigens ook rijk

aan thermen zijn. Zoo bevat

het Yellowstone-Park bijna

4 000 thermen, waaronder

100 geysers. Aan Bunsen
danken wij de verklaring

van het intermitteerend

spuiten: de geysers bezitten

meestal een vlak bekken
(b) van waar een meer of

minder vertikaal kanaal (k) naar de diepte voert.

Dit toevoerkanaal schijnt een onregelmatig verloop

te hebben, zoodat de watercirculatie verhinderd wordt.

In rusttoestand heeft het water in het bekken een

temperatuur onder het kookpunt, toenemend naar de

diepte. Het gewicht van de waterkolom doet het kook-

punt stijgen, zoodat bij 100° C nog geen stoomvorming
plaats vindt. Eerst wanneer de temperatuur ergens

het nieuwe kookpunt bereikt (a), treedt stoomvorming
op. Het water raakt in opbruisende beweging en vloeit

over den rand van het bekken heen. Door de stoom-
vorming wordt warmte verbruikt, het opkoken eindigt,

het water zinkt terug in het kanaal, waarna het ver-

werking van een geyser.

Rechts van het kanaal zijn

de geconstateerde temp.
vermeld, links het kook-
punt bij den aldaar be-

staanden druk. Bij a stem-
men beide temperaturen
overeen en heeft dus damp-
vorming plaats, waardoor
het water omhoog wordt

gedreven.
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schijnsel zich heftiger herhaalt, totdat eindelijk de

temperatuur in de diepere waterlagen hoog genoeg is

om een sterke stoomvorming en overvloeiing te ver-

oorzaken. Door de algemeene opheffing van druk

geschiedt de stoomvorming plotseling explosief in

het geheele kanaal en een straal van water en damp
wordt omhoog geslingerd. Zoodra de temperatuur van
het water door warmteverlies onder het kookpunt daalt,

houdt de explosie op, het kanaal is dan bijna leeg en

het wateroppervlak weer rustig.

De grootte van de geysers en de wijze van eruptie

kunnen zeer verschillend zijn. De grootste hoogte, die

de explosies bereiken, is ong. 200 m, terwijl ook geysers

bekend zijn, die hun water slechts enkele m omhoog
spuiten. Ook de rusttijd van geysers varieert enorm.

Sommige vertoonen regelmatige pauzen van enkele

uren, om dan enkele minuten te werken, andere rusten

weken- tot jarenlang en werken dan langer dan een uur.

In het algemeen kan gezegd worden, dat hoe langer de

pauze is, des te heftiger en langer zal de explosie zijn.

Het water van de geysers schijnt overwegend vadoos

te zijn; de werkzaamheid van de geysers in het Yellow-

stone-Park is bijv. minder in regenarme perioden.

Het in het warme bronwater opgeloste kiezelzuur en

koolzuur zet zich aan de randen van de geysers af en

vormt de bekende sinterterrassen.

Bronnen, die door een groot gehalte aan minerale

bestanddeelen, geabsorbeerde gassen of door groote

radioactiviteit gekenmerkt zijn, worden minerale
bronnen genoemd. Zij bevatten vrij koolzuur, carbo-

naten, alcaliën (Vichy, Spa), keukenzout, sulfaten

(Karlsbad, Marienbad), zwavel (Aken, Aix les Bains),

radioactieve stoffen (Gastein, Joachimsthal). Zie:

Geneeskrachtige bronnen, in dit artikel. Zie verder

ook > Bronwateren.

L i t. : K. Keilhack, Lehrbuch der Grundwasser- und
Quellenkunde (Berlijn 21917) ;

E. Prinz, Handbuch der

Hydrologie (Berlijn 21923) ;
J. Stiny, Die Quellen

(Weenen 1933). Crommelin.

Beteekenis. Bronnen vormen de zgn. regen- of

bronrivieren, waartoe de grootste op aarde behooren,

o.m. de Nijl, de Amazone, de Kongo, de Mississippi,

de Ob enz. In de aride gebieden, waar de meeste
rivieren slechts periodiek water voeren, vormen de
bronnen de vestigingsplaatsen: de bron levert het

benoodigde drinkwater en het water voor het agrarisch

bedrijf. Om deze bronnen is de dichtheid van bevolking

zeer groot; de grond door haar te besproeien soms
fabelachtig duur. Daarom een intens bedrijf, o.a.

Zuidvruchtencultuur, bijv. in Zuid-Spanje en Zuid-

Italië. De oasen der woestijn zijn om permanente
bronnen gelegen. Ook de kalklandschappen, waar
het regenwater in den bodem verdwijnt en het in

bronnen weer te voorschijn komt, kennen deze ver-

spreide vestiging, bijv. de Karst, Palestina. Het
artesische water is van de allergrootste beteekenis:

het levert drinkwater voor groote steden als Parijs

en Weenen, het maakte groote deelen van steppen en

woestijnen productief en bewoonbaar, o.a. de Alge-

rijnsche Sahara, waar er een uitgebreide dadelpalmen-

cultuur door ontstond met als groote centra: Biskra,

Wargla en Toegoert. Een ander voorbeeld vormt het

steppengebied van Z.O. Australië, waar de millioenen

schapen in deze bronnen drinkwater vinden. Om de

thermen ontwikkelden zich badplaatsen met vaak
een mondain leven; de kleinere worden het meest

opgezocht door hen, die willen kuren. v. Velthoven.

Heilige bronnen. Reeds in de heidensche Oudheid

werden bronnen, welke een bijzondere zegen waren
voor de omgeving, als die van den Nijl, van den Ganges,

voorwerp van bijzondere vereering. Die door schoon-

heid begeesterden, werden als door muzen of nimfen

bezield en bewoond vereerd. Die door geneeskracht

uitmuntten, werden als bijzondere gaven der godheid

beschouwd en vooral aan Heracles toegeschreven.

Zeer verspreid is de voorstelling, dat zij ontstonden

door den hoefslag van een paard, dat door een held of

heilige bereden werd, zgn. hippokrene bronnen. In

onze streken is zulk een held Odin of Blader, de godin

Holda, keizer Karei de Groote, enz. Zeer verspreid

is ook de gedachte, dat de zonnegod door zijn stralen

zijn geest in het water doet neerdalen. Vondel en

Bilderdijk spreken van Bronmaagden en Bronnejaden,
als nimfen van den zonnegod in het water ncerge-

zonden. Aken (Aquisgrani), bekend om zijn genees-

krachtige bronnen, ontleent zijn naam aan Aquae
Granni, de heilige wateren van den zonnegod Apollo

Grannus. Antonides spreekt van Bronling als naam
van een der watergoden van het IJ.

Ook in de H. Schrift is sprake van heilige bronnen,

o.a. van het bad Bethesda, op vaste tijden door een

Engel beroerd en geneeskrachtig gemaakt. Het Chris-

tendom heeft vele heilige bronnen van het heidendom
geheiligd door ze in dcopbronnen om te scheppen,

andere aldus geheiligd met de gedachtenis aan een

heilige vereerd. Zoo kennen we den Sint-Adalbertsput

te Egmond, de Sint-Bonifatiusbron te Dokkum, het

Sint-Willibrordsputje te Oss, enz. In plaats van bron
spreekt men aldus ook van put, verder nog van pomp,
zooals bij de Fetsepomp van Dokkum. Onder de

bronnen met bijzondere geneeskracht door tusschen-

komst van een heilige is de bron van Lourdes de meest
vereerde. Brandsma.

Geneeskrachtige bronnen zijn bronnen, waarvan
het water door zijn bijzondere eigenschappen een

geneeskrachtige werking kan uitoefenen op het

mensebelijke organisme. Zij onderscheiden zich van
gewone bronnen door een rijk gehalte aan mineralen

(evenwel zijn niet alle minerale bronnen geneeskrach-

tig), doordat het water zeldzaam voorkomende stoffen

bevat (radium, radiumemanatie), of door een hoogere

temperatuur. Het zijn meestal meerdere factoren

tezamen, die aan het water geneeskrachtige werking
verleenen. Voor soorten met opgave van de ziekten,

waartegen ze aangewend worden, zie > Bronwateren.

Voorstelling in de kunst. Het gebruik der bronnen
leidde overal en ten allen tijde tot het scheppen van
bouw- en kunstwerken. Ook de Oude Wereld was hier

rijk aan, hoewel weinig hiervan gespaard is gebleven.

Op het land en langs de wegen waren zij eenvoudig:

een enkele waterstraal, neerstroomend uit een spuwer
tegen een losstaanden pilaar of kolom aangebracht;

ofwel, wanneer de waterrijkdom grooter was: een groot

bekken aanhoudend met toestroomend bronwater

gevuld, tot gerief der reizigers en hun dieren. Af en

toe veronderstelde het belangrijke werken, dikwijls

in het inwendige van rots of aarde verborgen, tot het

vangen van de waterader en het regelen van den toe-

voer. In de steden waren de b. rijker, zelfs de kleinste

waren daar onder een portiek geplaatst, met den spuwer
tegen den achterwand. Sommige waren zeer groot

(de Enneakrounos = „negenbron”, te Athene), en

maakten de beroemdheid der stad uit (de Peirènè

van Corinthe, nog bestaand). Steeds waren zij echter

tot gebruik bestemd
;
louter sierbronnen en fonteinen

bleven vooreerst onbekend. De Grieksche soberheid
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werd in Rome weelderiger: de enkele dierkoppen als

spuwers ontwikkelden zich tot volledige dieren,

ook de menschelijke figuur werd erbij misbruikt.

In het begin heerschte er

echterzeker ookde eenvoud,

d.i. voordat de honderden

bronnen moesten plaats

maken voor het water, door

aquaducten uit de bergen

aangevoerd.

De Ouden hadden ook
hun geneeskrachtige bron-

nen, vooral hun „wonder

-

bronnen”, meest in de na-

bijheid der tempels (de

lil Pythia: opperpriesteres van
Delphos, ontving haar in-

I H gevingen uit den damp vanH bronwater). Rome kende
zijn brongeest of brongod:

l Fons (of Fontus) en zijn

bronfeesten: Fontinalia; de

Grieken kenden hun bron-

nymphen, die eenmaal Fons
verdringen zouden, en daar-

na zelf zouden wijken naar

Gallië, om daar in het

volksgeloof met de bron-

geesten te blijven voortle-

ven tot in de M. E. en

verder.

De M. E. plaatste de openbare bronnen weder in

de oude eer; doelmatig en fraai, waren zij vaak ver-

sierd met de beelden der Heiligen, waaraan zij waren

toegewijd. Ook enkele groote wonderdadige bronnen

Grieksche bron
(naar vaasbeschildering).

uit dien tijd bleven bewaard, dank zij zeker de bede-

vaarten (Bretagne). > Baden; > Fontein; > Put.

Lit.

:

Dict. d’Ant. grecq. et rom. (Daremberg en
Saglio, art. Fons)

;
Dict. de 1’Arch. franQ. (Violet-Ie-Duc,

art. Fontaine). Louwerse .

In de beeldende kunst wordt vaak een bron afgebeeld
1° als het symbool van eeuwig leven en wedergeboorte.

> Levensbron. 2° Bij de Maagd Maria komt ze als

vertolking van de „bron van genade” of (bij de Onbe-
vlekte Ontvangenis) als „verzegelde bron”. 3° Bij de
heiligen hangt ze meestal samen met een legende,

volgens welke op hun gebed een b. zou ontsprongen

zijn: zoo bij St. Gondulphus, Bonifatius, Gommarus,
Isidorus den landman. Bij St. Paulus’ dood zou, waar

zijn afgehouwen hoofd neerkwam, een drievoudige b.

geweld zijn, vandaar bij hem (zelden) een b. als

attribuut. Knipping.

Boven : Middeleeuwsche bron bij Poitiers. Onder

:

Drieëenheidsbron te Morbihan (Bretagne).

Bron, J. L. H., Nned. schilder; * 6 Juli 1884 te

Den Haag. Studeerde bij B. A. Bongers en op de

Haagsche Academie (voor M.O. Teekenen), werkte

veel samen met Mension. Goed kolorist. Teekenaar
aan de Groene Amsterdammer en aan „Paljas”.

Bronarskij, L u d w i k, Poolsch musicoloog;
* 13 April 1890 te Lemberg. Schreef o.a. Die Lieder

der heiligen Hildegard (1922).

Bronbeek. Het Koninklijk Koloniaal Militair

Invalidenhuis op „Bronbeek”, gelegen aan den Velper-

weg te Arnhem, was oorspronkelijk een particulier

landgoed van koning Willem III, die het in 1862
aan den Staat der Nederlanden schonk tot vestiging

van een koloniaal militair invalidenhuis. Op 19 Febr.

1863, verjaardag van den stichter, werd het geopend.
Oud-Indische militairen, aan wie pensioen werd

toegekend wegens lichaamsgebreken, in den strijd

bekomen of ontstaan in en door den dienst, of wegens
volbrachten diensttijd, vinden hier opname.
Voor hun huisvesting, kleeding, voeding en genees-

kundige behandeling, benevens zakgeld volgens hun
rang, dragen zij uit het pensioen of den onderstand bij,

tot een bedrag van 750 gld. voor onderofficieren en

600 gld. voor korporaals en soldaten. Is het bedrag
van het pensioen of den onderstand geringer, dan komt
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het verschil ten laste van den Lande, het meerdere

wordt voor hen belegd.

Het Reglement van het Kon. Kol. Mil. Invaliden-

huis werd laatstelijk vastgesteld bij K. B. van 2 Sept.

1921 nr. 70, gewijzigd bij K. B. van 28 Mei 1932 nr. 24.

Onder oppertoezicht van den minister van Koloniën

berust het commando bij een gepensionneerd Indisch

hoofdofficier, aan wien zijn toegevoegd een officier

als adjudant tevens administrateur en een officier van

gezondheid met verplegingspersoneel. Onder leiding

van eenig personeel voor de huishouding worden alle

diensten door de oud-militairen zelf verricht.

Het landgoed met boerderij bezit een museum met
bijzondere verzameling wapens, ethnographieën en

portretten van personen, die een belangrijke rol

gespeeld hebben in de Indische krijgsgeschiedenis. In

1933 bedroeg het aantal verpleegden 104.

L i t. : Commandant J. C. J. Smits, Gedenkboek van
het Kon. Mil. Invalidenhuis Bronbeek (1881). Savalle.

Bronchiaalkliertuberculose. In aanslui-

ting aan den eersten tuberculeuzen haard in de long

kunnen de lymphklieren in de borstholte, waaronder

de bronchopulmonaire en mediastinale klieren, tuber-

culeus aangetast worden. B. ziet men het vaakst bij

kinderen. De diagnose is zonder Röntgenfoto moeilijk

te stellen. Henneman.
Bronchiectasie, uitzetting van de kleine lucht-

wegen, waardoor kleine holten in de longen aanwezig

zijn. Hierin hoopt zich slijm op. In deze holten kunnen

bacteriën zich voorspoedig ontwikkelen en ontstekings-

processen in den omtrek veroorzaken. Deze lijders

geven vaak groote hoeveelheden kwalijk riekend slijm

op. v. Balen.

Bronehiën, Bronchioli, » Longen.

Bronchiolitis (Bronchitis capillaris), ontsteking

van de kleine luchtpijpen (bronchioli). Ernstige

aandoening der luchtwegen, vooral bij jonge kinderen.

> Bronchitis.

Bronchitis, ontsteking van het slijmvlies der

luchtwegen. Een verkoudheid (ontsteking van de

neuskeelholte, eventueel van de luchtpijp) kan zich

in de vertakkingen van de luchtpijp (de bronehiën)

voortzetten. Men vindt dan dezelfde verschijnselen

aan de bronehiën, als de verkoudheid in het bovenste

deel van den luchtweg gaf. Het slijmvlies, waarmede
deze bekleed zijn, zwelt op en scheidt een overmatige

hoeveelheid slijm af, waarbij zich andere ontstekings-

producten kunnen voegen (etterig slijm). Dit slijm

geeft prikkeling tot hoesten en wordt door de hoest-

bewegingen opgegeven. Doordat de ademkalingslucht

langs deze slijmpartikels strijkt, raken deze in trilling

en geven zagende, piepende geluiden, die soms reeds

bij diepe ademhaling te hooren zijn en anders door

middel van den > stethoscoop door den geneesheer

worden waargenomen. Dikwijls is de lichaamstempe-

ratuur verhoogd.

Behalve in aansluiting met een verkoudheid kan

bronchitis optreden na operatie en in het verloop van

verschillende infectieziekten. Een bemoeilijkte bloeds-

omloop door de longen bevordert het ontstaan van

bronchitis, zoodat deze herhaaldelijk bij hartpatiënten

wordt aangetroffen. Vooral bij oude patiënten, die,

wanneer zij langen tijd te bed moeten blijven, niet

voldoende diep ademen, worden de onderste gedeelten

der longen niet behoorlijk geventileerd en treedt ge-

makkelijk bronchitis op. Wanneer de ontsteking de

allerkleinste luchtwegen aandoet, zooals dit niet zelden

bij kleine kinderen voorkomt, wordt het ziektebeeld

ernstig en treedt door bemoeilijking van de ademhaling

hevige kortademigheid op. Niet zelden, vooral bij

kleine kinderen en oude menschen, breidt zich de

ontsteking over het aansluitend longgedeelte uit

(> Bronchopneumonie).

De behandeling bestaat in bedrust en medicamenten.

In het eene geval moet de overmatige hoestprikkel

gedempt worden met opium-derivaten; in het andere

juist worden bevorderd om het slijm opgeven mogelijk

te maken. Lauw-warme baden met koude overgietin-

gen worden speciaal bij kinderen aangewend om door

diepe ademhaling den hoestprikkel te versterken.

Is de afscheiding te rijkelijk of wordt zeer taai slijm

opgegeven, dan tracht men dit eveneens door middel

van medicamenten te beïnvloeden. Het stoomen van
waterdamp, waaraan soms medicamenten worden
toegevoegd, heeft niet zelden een gunstige uitwerking.

v . Balen.

Bronchophonie (< Gr. phoonè = geluid),

versterking der stemresonantie. Bij auscultatie der

long hoort men normaliter de stem als onduidelijk

geruisch, terwijl bij ziekelijken toestand der long dit

geluid versterkt kan worden.

Bronchopneumonie, een bepaald soort long-

ontsteking. Speciaal in aansluiting met bronchitis,

griep, na operatie enz., treden op verschillende plaat-

sen in de longen, rondom de luchtwegen, ontstekings-

verschijnselen op. Heftig hoesten, opgeven, kort-

ademigheid en koorts zijn hiervan de uitingen. Deze

soort longontsteking eindigt niet plotseling zooals

de echte zgn. croupeuze pneumonie, doch geleidelijk

daalt de temperatuur en verdwijnen de klachten.

v. Balen.

Bronchoscopie (tracheobronchoscopie) noemt
men de door G. Killian, destijds professor in de

rhinolaryngologie te Freiburg i. Br., in 1897 uitge-

vonden methode, om de luchtpijp en haar vertakkingen

van binnen te bezichtigen en vreemde voorwerpen

uit dit gebied te verwijderen; verder om kleine opera-

ties op dit terrein te verrichten of medicamenten in te

brengen.

Het instrument, dat Killian met behulp van zijn

leerling Brünings hiervoor heeft uitgedacht, heet

bronchoscoop, of electroscoop van Brünings.
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Deze bestaat uit een buis, waaraan een electrisch

verlichtingsapparaat met spiegel en lens bevestigd

is. Door deze buis kan een tweede, zoogenaamde
binnenbuis worden geschoven. Speciale instrumenten

worden dan hierdoor gebracht, om de vreemde voor-

werpen te verwijderen of de operaties uit te voeren.

Verder worden bij een bronchoscopie door de buizen

wattedragers of een slijmpomp ingevoerd en ook wel

een spray-instrument.

Later werd aan de electroscoop nog een inrichting

aangebracht, om het strottenhoofd van buiten af

naar achter te drukken, om zoo de buis beter te kunnen

invoeren (tegendruk instrument).

Het invoeren van het instrument geschiedt meestal

door den mond (bovenste bronchoscopie, broncho-

scopia superior) of door een opening, gemaakt in de

luchtpijp (onderste bronchoscopie, bronchoscopia

inferior). Het onderzoek, eventueel behandeling, kan

zoowel onder plaatselijke gevoelloosheid als onder

narcose geschieden. Bij het eerste kan de patiënt liggen

of zitten.Voor het bezichtigen van het bovenste gedeel-

te van den luchtweg heeft een Nederlander, dr. H.

Struycken, een instrument bedacht, de 1 a r y n g o s-

c o o p. Dit instrument bestaat uit een handvat met

een mondlepel en verlichtingsapparaat. Verder kan in

dit verband nog worden genoemd de zoogenaamde

directoscoop van Hasslinger, welke hetzelfde

doel beoogt als de laryngoscoop.

De belichting bij den electroscoop geschiedt door

een electrische lamp met spiegel en lens, geplaatst

buiten de kijkbuis. Een zelfde principe, echter met
andere plaatsing van lamp en spiegel ten opzichte

der kijkbuis, heeft Hasslinger in zijn bronchoscoop

aangebracht. Een geheel andere belichting wordt bij

de bronchoscoop van Chevalier-Jackson toegepast.

Hierbij bevindt zich aan het distale einde der buis een

klein electrisch lampje. Dit is dus vlak bij de plaats,

die bekeken moet worden. Nelissen.

Bronchus noemt men de luchtpijpsvertakking.

Deze begint bij volwassenen ter hoogte van den vierden

tot vijfden borstwervel. De plaats waar de beide

bronchi zich van de luchtpijp (trachea) afsplitsen heet

bifurcatio.

De vertakkingen heeten rechter en linker hoofd-

bronchus. Bij volwassenen hebben zij een lengte van

2,5 resp. 6 cm. De rechter hoofdbronchus splitst zich

Bronchus.

dan in drie, de linker in twee deelen. Deze splitsen

zich weer in kleinere buisjes, tot zij ten slotte overgaan
in de fijne eindblaasjes van het longweefsel.

De bronchi bestaan uit kraakbeenringen, die inwen-
dig met slijmvlies zijn bekleed. De rechter hoofdbron-
chus bevat zes tot acht ringen, de linker negen tot

twaalf. Nelissen.

Bronckliorst, Jan Gerritsz., schilder

en etser te Utrecht en Amsterdam; * 1604, f 1661.

Vooral bekend als glasschilder. Op dit gebied was hij

hoog geschat en kreeg groote opdrachten o.a. voor de
Noorder Kerk te Amsterdam. Hiervan is echter weinig
behouden. Zijn schilderijen zijn zeldzaam en weinig
origineel; het best zijn zijn etsen. Schretlen.

Brunei cl. Jan Baptist, Belg. bisschop-

missionaris; * 22 Febr. 1842 te Brugge, f 3 Nov. 1903
te Helena (Montana, Ver. St.). B. vertrok 13 Sept.

1866 naar het bisdom Nesqually in Noord-Amerika
en predikte vooral onder de Indianen. Hij werd 14 Dec.
1879 bisschop van Vancouver-eiland gewijd en kreeg

in 1883 als apost. vicaris van Montana de opdracht
het bisdom Helena in te richten. In 1884 werd hij

benoemd tot eersten bisschop van Helena.
L i t. : P. Allossery, Onze West-Vlaamsche zende-

lingen (I 1924). Allossery .

Brongniart, 1° Adolphe Théodore,
Fransch plantkundige, zoon van den geoloog Alexan-
dre B.

;
* 14 Jan. 1801 te Parijs, f 19 Febr. 1876 aldaar;

was vanaf 1833 hoogleeraar in de plantkunde aan de
Jardin des Plantes te Parijs. B. was een bekend
systematicus en een der grondleggers van de planten-

palaeontologie. In zijn: Histoire des végétaux fossiles

ou recherches botaniques et géologiques sur les végé-

taux renfermés dans les couches du globe, welke van
1828—1837 in verschillende deelen werd gepubliceerd,

bracht hij voor het eerst door een classificatie orde in

de toenmaals bekende fossiele planten. In: Enuraéra-
tion des genres des plantes cultivées au musée d’histoi-

re naturelle k Paris (1843) stelde hij een natuurlijk

plantensysteem op, dat later het uitgangspunt vormde
voor de systemen van Alex. Braun, Ad. Eichler en

A. Engler. Met J. B. A. Dumas stichtte hij in 1824
de „Annales des Sciences naturelles” en in 1854 grond-
vestte hij deSociété Botanique de France, waarvan hij

de eerste president was. Een lijst van zijn talrijke

werken over bouw en classificatie van levende en
fossiele planten vindt men in Bulletin de la Soc. Bot.

de France (XXIII 1876). Melsen.
2° Alexandre, Fransch geoloog, mineraloog

en zoöloog. * 1770 te Parijs, f1847 aldaar. B. diende
eerst in het leger als apotheker, werd ingenieur bij het

mijnwezen in 1794, daarna leeraar in de natuurlijke

historie aan de Ecole centrale des Quatre-Nations

(1796) en in 1800 directeur van de porceleinfabriek

te Sèvres. Hij werd tot professor benoemd aan de
faculté des Sciences en verving Haüy als hoogleeraar
in de mineralogie aan het Museum (Musée d’ Histoire
naturelle). In 1815 werd B. tot lid benoemd van de
Fransche Academie van Wetenschappen.
Werken: Essai d’une classification naturelle des

reptiles (1805) ; Traité de minéralogie (1807). Medewerker
van Cuvier geworden, droeg hij bij tot het werk: Descrip-
tion géologique des environs de Paris (1822).

Crommelin.
Brongras, > Watervlotgras.

Bronislava, Zalige, Norbertines van Zwier-
zyniec; f 1259. Haar vereering werd door Leo XIII
aan de geheele Orde toegestaan. Feestdag 30 Augustus.

Bronldiorst, Heerlijkheid ten Z. van Zutfen
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en adellijk geslacht behoorend tot de > bannerheeren.

In het midden der 14e eeuw geraakte het in twist

met de Heeckerens gedurende de minderjarigheid van

Reinald III, die zich 1349 met dezen verbond. De B.

waren verwant met de Hoekschen. In den strijd tus-

schen Reinald en Eduard steunen zij den laatste en

behalen met hem in 1361 de overwinning. Na Eduard ’s

krachtige regecring hervatten de partijen in 1372

hun veete, waaraan door een zoen in 1376 voorloopig

een einde wordt gemaakt. W. Mulder S. J.

Bronkhorst, Johannes van, ook

Johannes Noviomagus genoemd, Neder-

landsch wiskundige. * 1494 te Nijmegen, f 1570 te

Keulen. Was in 1542 hoogleeraar te Rostock, 1546

rector van de kapittelschool te Deventer. Schreef

over paedagogiek, wiskunde en astronomie.

Bronnen, 1° -> Bron.
2° B. der geschiedenis, > Geschiedenis.

3° Ned. Belastingrecht. B. zijn de

onroerende goederen, het roerend kapitaal, de onder-

neming en arbeid en de rechten op periodieke uitkee-

ringen van het leven afhankelijk, welker gezamenlijke

zuivere opbrengsten in geld of geldswaarde het onzui-

ver inkomen samenstellen in den zin der wet op de

inkomstenbelasting 1914.

Onder bron verstaat men ook het inkomen of ver-

mogen, waaruit ten slotte de belasting in normale

gevallen betaald wordt. Men spreekt ook van bronnen-

theorie, waarmede bedoeld wordt het stelsel der voor-

noemde wet, dat uitsluitend de opbrengst uit de in

art. 4 genoemde inkomensbronnen als inkomen wordt

beschouwd; dit stelsel is nader uitgewerkt in de art.

12—14 der wet op de inkomstenbelasting 1914. Russel.

Bronnen, A r n o 1 1, Duitsch tooneel- en roman-

schrijver; * 19 Aug. 1895 te Weenen. B. verbindt expres-

sionistische vormgeving met onderwerpen, eigen aan

den „fin-de-siècle”-geest van ca. 1930. B. ziet den

mensch bij voorkeur van de slechtste zijde.

Hoofdwerken: Drama’s : o.m. Vatermord

(1920) ;
Katalaunische Schlacht (1924). Romans : Film

u. Leben Barbara La Marr (1928) ;
O. S. (1929) ;

Rosz-

bach (1930).

Brons. De meest uiteenloopende metaalalliages

zijn onder den naam brons bekend, hoewel eigenlijk

brons slechts een legeering is van koper met tin

in wisselende samenstelling. De samenstellingen van

eenige bronssoorten volgen hier.

Aluminiumbrons is aluminium met koper in wisse-

lende samenstelling, bijv. goudbrons: 3—5 aluminium,
97—95 koper; staalbrons: 8,5 aluminium, 1 silicium,

90.5 koper; zuurbrons (is zuurbestendig): 10 alumi-

nium, 90 koper; diamantbrons (zeer hard, doch bros):

10 aluminium, 2 silicium, 88 koper. Bismuthbrons

(voor metalen spiegels en reflectors): 52 koper, 30 nik-

kel, 12 zink, 5 lood, 1 bismuth. Chineesch brons:

74 koper, 10 zink, 1 tin. Geschutbrons (meer van

historisch belang): 89—92 koper, 8—11 tin, soms

1.5 zink. Machinebrons: 77—90 koper, 8—18 tin,

2—5 zink. Mangaanbrons: 75 koper, 20 mangaan,

5 tin. Muntbrons: 95 koper, 4 tin, 1 zink. Silicium-

brons (voor telefoondraad): 97,1 koper, 1,1 tin, 1,1

zink, 0,05 silicium. Spiegelbrons: 66,5 koper, 33,5 tin.

Victor-brons, 50 koper, 34 tin, 16 nikkel. Zilverbrons:

67.5 koper, 18 mangaan, 13 zink, 1 aluminium,

0,5 silicium. Zie ook > Bronzen. v. d. Beek.

Reeds in de voorhist. Oudheid was het brons (nog

voor het ijzer) in gebruik, meestal vermengd met lood.

In Egypte is het al sinds de 12e dynastie bekend en

misschien nog eerder in het Oosten. Grieken, Romeinen

en Byzantijnen wendden het vaak aan voor kunst-

voorwerpen en waarschijnlijk kwam het sinds de 9e

eeuw in Noord-Europa in gebruik vanuit Byzantium.

Sindsdien blijft het gemeengoed der Europeesche

kunstnijverheid. Voor brons gieten, > Metaalgieten.

L i t. : Luer, Technik der Bronzenplastik (z.j.)

;

Helene, Le Bronze (1890) ;
Bücher-Berden, De Kunst-

nijverheid (1922, 325 vlg.). Knipping

.

Brons, Sim on, Nederlandsch muziekleeraar

en componist; * 19 April 1838, f 10 Dec. 1913; schreef

eenige werken op muziekhistorisch gebied, benevens

pianomuziek, eenige koren en liederen.

Bronsart (von Schellendorff) , Hans,
Duitsch dirigent en componist; * 11 Febr. 1830,

f 3 Nov. 1913; was eerst concertpianist (leerling van

Liszt), sedert 1860 dirigent, achtereenvolgens in Leip-

zig, Berlijn, Hannover en Weimar.
Werken: twee symphonieën (de eerste met koor),

een symphonisch Manfred, een Frühlingsphantasie voor

orkest, een cantate, kamer- en pianomuziek.

Bronsblauw , > Berlijnsch blauw.

Bronsbruin is een bruine verfstof, die een

bepaalde nuance heeft door de vermenging van diverse

bruine kleurstoffen door elkaar zooals: Casseler-bruin,

koolbruin, kastanjebruin, asphalt, Rubensbruin, e.a.

Bronsdruk, druk in bronskleur, toegepast op

reclamebiljetten enz. Voorheen drukte men vooraf

de figuur in een of andere lichtgele verfstof, die, nog

weinig vochtig zijnde, werd bestrooid met brons -

poeder, dat daarop bleef kleven. Het teveel werd

met een veer verwijderd. Tegenwoordig drukt men
direct in brons, op speciaal voor dit doel ingerichte

machines. Swillens.

Bronsgroen is een groene kleurstof, die verkre-

gen wordt door vermenging van Berlijnsch blauw

met loodchromaat (chromaatgeel).

Bronsinkten bestaan uit een suspensie van brons-

verven in een oplossing van Arabische gom.

Men vervaardigt ze om het ongezonde bronzen

van drukwerk te vermijden. Hoewel de fabrikanten

van bronsinkten alle moeite doen om ze goed druk-

baar aan den drukker te leveren, zijn ze niet voor alle

papiersoorten geschikt. Het beste resultaat verkrijgt

men met bronsinkt, als er goed gelijmd papier voor

wordt gebezigd. v. d. Beek fRonner.

Bronskieurstoffen , > Bronzen.

Bronsmachinc , een machine, welke wordt

gebezigd, om drukwerk, dat met een passende kleur

is voorgedrukt, te vergulden of te verzilveren. Ze

bestaat uit een systeem van rollen, welke dienen voor

het inbrengen der gedrukte vellen, deze vellen van

brons te voorzien, het overtollige brons te verwijderen

en de vellen uit de machine te brengen. Ronner.

Bronspoeders dienen om drukwerk te vergulden

of te verzilveren. Zij dateeren uit het jaar 1840. Na
het jaar 1860 werd de behoefte aan bronspoeders zoo

groot, dat men ze niet meer alleen uit afval van metaal

vervaardigde, doch zich speciaal ging toeleggen op de

vervaardiging ervan. Voor (onecht) goudbrons
is het hoofdbestanddeel koper, doch naargelang van

de gewenschte kleur, wordt hieraan toegevoegd zink

of antimonium. Men smelt de metalen en maakt er

dunne platen van, welke door middel van machines

ter dikte van papier worden geperst. (Onecht) Zil-
verbrons bestaat ongeveer uit 97% tin, 21 /a%
zink en 1

/2% ijzer. Het wordt op bijna dezelfde wijze

als goudbrons vervaardigd. > Bronzen. Ronner .
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Bronst (Oestrus) is een periodiek verschijnsel

bij vrouwelijke dieren, dat om een bepaalden tijd

optreedt naargelang van de diersoort. Het dier is

dan onrustig, er heeft een verhoogde slijmafscheiding
plaats in de vrouwelijke organen, die eenigszins

gezwollen zijn en het laat het mannelijk dier toe voor
de bevruchting. Het verschijnsel moet niet worden
verward met menstruatie, ofschoon er bij den hond
(bij andere dieren zelden) soms een kleine bloeding
optreedt. De eenige overeenkomst met de menstruatie
is de periodiciteit; overigens is de b. er juist aan tegen-
gesteld. Gedurende de menstruatie kan geen bevruch-
ting plaats hebben, terwijl de b. juist het tijdperk is,

waarin de vrouwelijke organen bereid zijn het mannelijk
zaad op te nemen en het bevruchte eitje in te kapselen.

Heeft bevruchting plaats gehad, dan is de bronst-

periode geëindigd en treedt pas eenigen tijd na de
geboorte van de vrucht weer op. Zou het dier

menstrueeren, dan zou dus de bronstperiode liggen

op ongeveer de helft tusschen twee menstruaties.

Het is gedurende de bronst, dat het eitje rijp wordt
en van den eierstok wordt afgestooten (ovulatie).

Bij dieren, die een natuurlijke steriliteit hebben
verkregen, blijft de b. uit. Bij een zgn. bandelooze
koe-(nymphomanie) is de periodiciteit verdwenen
en wordt de b. onafgebroken voortgezet. Het verschijn-

sel hangt samen met de secundaire geslachtskenmerken
en interne secretie.

Zooals in het begin al gezegd is, zijn de perioden

bij de verschillende diersoorten verschillend. Gewoon-
lijk zijn in het voor- en najaar de bronstperiodes duide-
lijker te herkennen. Bij onze gecultiveerde huisdieren

treedt de b. regelmatig gedurende het geheele jaar op.

Over de perioden zijn de meeningen nog al eens ver-

deeld. Waarnemingen zijn op dit punt niet altijd

gemakkelijk. Bij paarden duurt de b. ca. 7 dagen
(hengstig) en treedt volgens sommigen om de 9 dagen,

volgens anderen om de 4 weken op. 6 è, 9 dagen na
het werpen van een veulen treedt weer de eerste

bronstperiode op. Bij een koe duurt het 24 a 36 uur
(de koe is tochtig) en keert het om de 3 a 4 weken
terug. Na het kalven treedt de b. weer na 3 a 4 weken
op. In de wei is het verschijnsel duidelijker dan
gedurende de stalperiode. Bij het varken treedt de
beerigheid telkens om de 3 h 4 weken op. Na de
geboorte der biggen blijft de bronst gedurende 7 maan-
den achterwege. De periode duurt 24 k 40 uur. Bij

schaap en geit blijft de b. ook uit gedurende het zoogen.
Daarna treedt ze op om de 3 a 4 weken en duurt telkens

20 a 30 uur. Volgens vele onderzoekers blijft bij de
geit de b. gedurende den zomer achterwege. De hond
is gedurende 9 a 14 dagen loopsch, welke periode zich

om de 12 a 16 weken herhaalt. Bij de kat hetzelfde.

De eerste bronstperiode bewijst, dat het dier

geslachtsrijp is. In den regel is dit het geval, voordat
het dier lichamelijk volgroeid is (bij het paard, wanneer
het één jaar is, bij het rund na 8 a 10 maanden, bij het
varken na 4 a 5 maanden en bij de hond na 7 maanden).
Daarom wordt van deze eerste bronstperiode bij fok-
materiaal nooit gebruik gemaakt, maar gewacht
tot het dier volkomen uitgegroeid is en zwangerschap
geen ernstige groeistoornissen meer ten gevolge
kan hebben. Dieren, die in het wild leven, ver-
toonen de bronst maar één keer per jaar (monocstrisch).
Het schijnt, dat het warme klimaat en de domesti-
catie op de b. van invloed zijn en de verandering van
een éénbronstigen cyclus tot een veelbronstigen bevor-
deren.

Li t. : Schmaltz, Geschlechtslehre deF'Haussaugetiere
(Berlijn 1921) ; Wester, Eierstock und Ei (Berlijn 1921).

Brönsted, Peter Oluf, Deensch archeoloog,
* 1780 te Fruering (Jutland), f 1842 te Kopenhagen.
Ging met zijn vriend Georg Koes van Italië naar
Griekenland, waar zij met een expeditie den Zeustempel
te Aegina en den Apollotempel te Bassae blootlegden.
Later werd hij professor te Kopenhagen, ging echter
spoedig daarna naar Rome, bezocht van daar uit
Sicilië, om tenslotte als directeur van het museum
van oudheden naar Kopenhagen terug te keeren. Een
val van zijn paard veroorzaakte zijn dood.
Voorn, werk: Reisen und Archaol. Unter-

suchungen in Griechenland (1826—1830, ook Fransche
uitgave

;
slechts twee doelen verschenen over Keos en

over de mctopen van het Parthenon). Knipping.
Bronsverven, > Bronzen.

Brontè (m y t h.), Gr. personificatie van den
donder.

Brontë, Charlotte, Emily en Anna,
drie Eng. schrijfsters, gezusters, waarvan Ch. (* 1816,

f 1855) de vruchtbaarste en fijnst-ontwikkelde,

Emily (* 1818, f 1848) de geniaalste, Anna (* 1826,

f 1849) de jongste en zachtste is geweest. Dochters
van een streng Anglic. clergyman, leefden op de heide
van Yorkshire. Ch. en Em. waren op kostschool in

Brussel. Schreven gedichten en romans onder pseudo-
niem: Currer, Ellis en Acton Bell.
Werken: Romans van Ch.

:

Jane Eyre
1847)

;
Shirley (1849) ;

Villette (1853) ; The Professor
1857) ;

The Spell (uitg. G. E. MacLcan 1932) ; alle sterk
autobiographisch. Romans van Em. : Wuthering
Heights (1847), verward, maar met Shakespeareaansche
dramatiek en hartstocht. Romans van Anna:
The Tenant of Wildfell Hall (1848) ;

Agnes Grey (1850).
Alle herhaaldelijk, ook nu nog, herdrukt. Verzamelde
werken, in 7 dln. (1905) ; in 4 dln. (1932). — L i t.

:

Monogr. van Mrs. Gaskell (1857, dikwijls herdrukt)

;

C. Shorter (1908) ;
E. Dimnet (1910 in Fransch, 1927 in

Eng.)
;
Romer Wilson (1928) ; K. Sugden (1929) ; C.

Simpson (1929) ;
E. F. Benson (1932) ; T. J. Wise (1933)

;

F. E. Ratchford, Legends of Angria (1933). Een Bronté
Society opgericht in 1895, en een Bronté Museum en
Bibliotheek in het geboortehuis te Haworth geopend
in 1928. Pompen.
Bronthoifaerium (< Gr. thèrion = dier),

tot de onevenhoevigen behoorend, groot gewerveld
dier, gelijkend op de recente neushoorns. Resten
van b. worden gevonden in het Tertiair van Amerika.
Brontometer (( Gr. brontè = donder), toestel

om de meteorologische verschijnselen, tijdens een
onweer, te noteeren.

Brontosaurus, uitgestorven reuzenreptiel,

behoorend tot de Dinosauria, voorkomend in het
onder-Krijt van Westelijk N. Amerika (Wyoming).
Deze voorwereldlijke reptielen bereikten een lengte
van ca. 18 m. Zij bezaten een langen hals van 13
wervels en een gedrongen romp van 10 wervels. Zij

waren vermoedelijk herbivoor. Uofsteenge.

Bronvereering . De vereering van bronnen en
stroomen berust waarschijnlijk op wijding en sym-
bolisecring van de animale vruchtbaarheid en levens-
kracht. Volgens heidensche opvatting vertoefden in
de bron de nog ongeboren kinderzielen en woonden
er de godheden der vruchtbaarheid. Daarom werden
aan beken en bronnen offers gebracht, waarvan nog
sporen resten in het branden van licht bij bronnen,
het tooien met kransen en bloemen, het werpen van
kledingstukken en eetwaren in het water. Als oud-
heidensch begrip leeft nog voort, dat water, op een
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heiligen tijd geput, bijzondere geneeskracht bezit.

Er zijn echter ook heilige bronnen óf van specifiek -

Christelijken oorsprong, óf waarvan de heidensche

oorsprong niet te bewijzen is, zooals de St. Surafontein

te Dordrecht. Vele bronnen dragen den naam van een

heilige. De meeste heilige bronnen van deze landen

zijn gewijd aan de eerste geloofsverkondigers, den

H. Bonifatius en den H. Willebrordus; in sommige

hiervan doopten zij waarschijnlijk, die noemt men
kerstputten en kcrstpoelen; waren

zij van heidenschen oorsprong, dan zijn zij daardoor

gekerstend.

Lit. : dr. Jos. Schrijnen, Essays en Studiën in ver-

gelijkende godsdienstgeschiedenis, mythologie en folklore

(blz. 245-250). Knippenberg.

Bronvercjiftiging vormt in de geschiedenis

der besmettélijke ziekten een berucht hoofdstuk:

in de 14e eeuw werden, ondanks verzet van paus

Clemens VI e.a., talrijke Joden in Zwitserland en

Zuid-Duitschland gedood onder beschuldiging van

bronvergiftiging en verspreiding van epidemieën.

Droog.

Bronwateren noemt men de, meestal verschil-

lende zouten bevattende wateren, die in verschillende

laatsen uit bronnen voortkomen. Sommige, die vnl.

oolzuur bevatten, worden als tafelwater gebruikt,

bijv. Apollinaris (Ahrdal), Giesshübler (bij Karlsbad),

Drachenquelle (bij Honnef). Andere worden meer

uitsluitend voor geneeskundig doel aangewend.

De sulfaat bevattende (bitterwater) worden o.a.

tegen obstipatie en vetzucht gebruikt: Apenta (bij

Boedapest), Elster (Saksen), Friedrichshall (Saksen-

Meiningen), Hunyadi Yanos (Hongarije), Kissingen

(Beieren), Marienbad (Bohemen), Mergentheim (Wurt-

temberg), Vichy (dept. Allier, Fr.).

De arseen, ijzer en mangaan bevattende tegen

anaemie en andere bloedziekten: Haarlem (Wilhel-

mina-bron), La Bourboule (dept. Auvergne, Fr.),

Dürkheim (Rijnpalts), Levico (Zuid-Tirol), Pyrmont
(Waldeck-Pyrmont), Roncegno (Zuid-Tirol), St.

Moritz (Zwitserland), Schwalbach (Nassau), Spa

(België).

De bicarbonaat bevattende tegen katarrhen van

luchtwegen en spijsverteringsorganen: Ems, Fachingen,

Neuenahr, Selters.

De jodium bevattende o.a. tegen arteriosclerose:

Tolz-Heilbrunn (Beiersche Alpen), Wiessee (Z. Beie-

ren).

Tegen jicht, nier- en blaasziekten, diabetes e.d.

Contrexéville (dept. Vogezen, Fr.), Evian (Z. Fr.),

Karlsbad (Tsjecho-Slowrakije), Kreuznach (a. d. Nahe),

Münster a. Stein, Neundorf (bij Hannover), Passugg

(Zwl.), Salzschlirf (Hessen-Nassau), Wildungen (Wal-

deck-Pyrmont).

De „Soolen”, w'ateren, die veel keukenzout be-

vatten, en de zwavelwateren worden uitsluitend

voor badwater gebruikt. Hillen.

Radioactieve bronwateren bevatten ofwrel een gas-

vormige radiumemanatie, ofwel ook nog zeer kleine

hoeveelheden opgeloste radioactieve zouten. De radio-

actieve bronwateren worden aangewend tegen jicht,

rheumatiek en ischias (Baden-Baden, Karlsbad enz.).

> Bron.

Bronzen of bronskleurstoffen zijn fijngemalen

metalen en metaallegeeringen in verschillende graden

van fijnheid en kleur. Men onderscheidt echte en

onechte bronzen. De echte zijn meestal de goud-

en zilverbronzen, die gewonnen worden uit de afval-

producten, welke bij het maken van bladgoud en blad-

zilver overblijven. Het grootste deel der b. wordt

gemaakt uit koper, aluminium, tin en messing. De
koper-zinklegeei ingen zijn hieronder wel het meeste

in gebruik.

Bij het maken der b. onderscheidt men de volgende

etappen: het maken van het staafmetaal; het stampen

van het staafmetaal; het polijsten en eventueel kleuren.

1° Nadat het metaalmengsel in de gewenschte ver-

houding in grafieten kroezen is gesmolten, wordt

de vloeibare legeering in halfronde baren, stengels

genaamd, gegoten. Deze worden met een zwTaren

hamer gelijk gemaakt en dan uitgewalst tot een lengte

van 25 m en een breedte van 3 cm. De verkregen

banden woorden in stukken van ca. 60 cm gesneden

en aldus met 100 tot 200 stuks samengebonden en

tusschen zinkplaten uitgehamerd, waarbij de lengte

vrijwel onveranderd bSjft. Onder telkens andere

soorten hamers w'ordt de breedte langzamerhand

uitgeslagen tot 24 cm, waarbij dan de lengte ca. 1 m is.

2° Nadat de aldus uitgeslagen metaalbladen eerst

in een soort hakselmachine tot vierkante stukjes

gesneden zijn, worden ze vervolgens gestampt en

gezeefd.

3° Het polijsten geschiedt daarna in liggende

cylinders van ongeveer 1 m lengte en 40 cm doorsnee.

In deze cylinders wTordt nu door middel van borstels

een vettige stof, meestal olijfolie, door het brons-

poeder gewreven, waardoor het een hoogeren glans

verkrijgt. Het polijsten neemt ongeveer 18 uren in

beslag.

Na deze bewerkingen worden de bronzen dikwijls

nog gekleurd, na eerst gebeitst te zijn met een tannine-

oplossing. Voor het kleuren gebruikt men dan aniline-

kleurstoffen.

Toepassing. De groote massa der bronzen

dient voor typographische en lithographische doel-

einden. Met een Arabische gom-oplossing wordt het

brons dan op het papier gefixeerd. Groote hoeveel-

heden dienen verder voor het bronzen van allerlei

houten voorwerpen; een of andere lak dient dan als

fixeermiddel (aluminiumverf, bronspoeder voor spie-

gels, schilderijlijsten, enz.). Aluminiumbrons wordt

ook voor blitzlichtpoeder gebruikt. v. d. Beek.

Bronzen is het geven van een bronsachtig uiter-

lijk aan metalen en houten voorwerpen of pleisterwerk.

Een groenbronzen kleur kan op metalen werden

gebracht door azijn, salmiak en verdund salpeterzuur.

Afhankelijk van de verdunning krijgt men vele kleur-

nuances op koper, ijzer, messing en nieuw brons met

een oplossing van platinchloride. Een oud-bronsklcur

geeft men aan nieuwr brons met een oplossing van sal-

miak en zuringzout in azijn, of met salmiak, keuken-

zout, zilvemitraat en wijnsteenzuur. Staal kan men
bronzen door een sterke oplossing van antimoon

trichloride. Hout en pleisterwerk bronst men door

ze te bestrijken met lijm en er > bronspoeder op te

brengen. v. Stekelenburg.

Bronzen Tijdvak noemt men die phase in de

ontwikkeling der menschelijke beschaving, waarin

werktuigen en wrapenen uit brons vervaardigd zoo

algemeen in gebruik waren, dat zij de stoffelijke cul-

tuur van die periode karakteriseerden. Als zoodanig

sluit het B. T. het voorkomen van steenen werktuigen

(> Steenen Tijdvak) niet geheel uit, doch gaat formeel

vooraf aan het gebruik van het ijzer (•> Ijzeren Tijd-

vak). Mogelijk is, dat soms de eerste kennismaking

met het brons en een sporadisch gebruik er van voor-
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afgaat aan het eigenlijke B. T. Een zoodanig tijdvak
komt voor in de oude geschiedenis van bijna alle vol-
keren der wereld, doch begin en duur er van verschil-

len voor de verschillende gebieden, terwijl omtrent
datum en plaats der eerste uitvinding van het brons
nog zeer uiteenloopende hypothesen gangbaar zijn

(Aegeïsche Zee, KI. Azië, Egypte).
a) In ’t „nabije Oosten” begint het B. T. alge-

meen in hot derde duizendtal v. Chr. en eindigt tegen
het einde van het tweede duizendtal. Evenals in andere
gebieden wordt ook hier voor elk der verschillende
culturen het B. T. onderverdeeld in meerdere periodes,

gewoonlijk genoemd vroeg-, middel- en laat-Bronzen
Tijdvak, over wder juiste begin en einde echter weer
vaak verschil van meening mogelijk is. Voor de
oude culturen van Mesopotamië zijn de jaartallen:

vroeg-Bronzen (ten deele Koperen) Tijdvak: ca.

3200—2700; middel-Bronzen Tijdvak: ca. 2700—1800;
laat-Bronzen Tijdvak: ca. 1800— nabij 1000.

Voor Palestina zijn (sinds 1923) bijna algemeen
aangenomen de jaartallen: vroeg-Bronzen Tijdvak:
ca. 2500—2000; middel-Bronzen Tijdvak: ca. 2000

—

1600; laat-Bronzen Tijdvak: ca. 1600—1200. Simons.
b) Griekenland en Italë. Voor Griekenland

strekt zich het B. T. uit over het 3e en 2e millen-
nium v. Chr. De voornaamste vindplaatsen zijn:

Troje in het N.W. van Klein-Azië, de Cycladen en
verschillende steden op het vasteland. Als kenmerken
van het oudste Br. Tijdvak, 3000—2000 v. Chr.,

mogen speciaal gelden de ronde en ovale hutten, bijv.

te Orchomenos alsook de rechtlijnig en spiraalvormig
ingekraste versiering op het nog enkel met de hand
gevormde aardewerk. Het tweede millennium v. Chr,
kan verdeeld worden volgens de cultuurperioden,

gevonden te Mycene, Tiryns, Argos: de vroeg-Myceen-
sche periode ong. het midden van het tweede millen-

nium: schachtgraven, typische goudsmeedkunst, zee-

planten- en polypen-motieven bij de vazenbeschilde-
ring; de midden-Myceensche periode ong. 15e eeuw
v. Chr.: megaron-bouw, Cyclopenmuren, burcht van
Tiryns, zgn. leeuwenpoort te Mycene, veelkleurige

decoratiekunst, verstarring van de motieven der

vazenbeschildering; de laat-Myceensche periode ong.
1400—1200: koepelgraven met typische gewelfcon-
structie, zgn. schatkamer van Atreus. Tegen het einde
van het tweede millennium gaat de bronzen cultuur
over in het Ijzeren Tijdvak, in Griekenland begonnen
met de zgn. geometrische kunst, waarbij in de ceramiek
het lijnenmotief van het oudste Br. Tijdvak zich tot

een vast geometrisch systeem ontwikkelt.

In Noord-Italië is het Br. Tijdvak ver-

tegenwoordigd in de rechthoekig aangelegde paal-
dorpen in de Po-vlaktc, zgn. palafiten en terramaren.
Bij het begin van het laatste millennium v. Chr. komt
het ijzer in gebruik; ofschoon het dan gedreven brons-
werk een voorname plaats inneemt in de zgn.
Villanova- en Marzabotto- of Certosa-cultuur, wordt
dit tijdvak wellicht beter onder het Ijzeren Tijdvak
gerangschikt (vergl. ook: Hallstatt-cultuur). In

Zuid-Italië valt zoowel bij den overgang
van het Steenen Tijdvak naar het Bronzen alsook bij

dien van het Bronzen naar het Ijzeren in Apulië
en op Sicilië een typische beïnvloeding waar te nemen
van de cultuur van het Balkanschiereiland.

W. Vermeulen.
c) De tinschatten in S p a n

j e (Galicië), Enge-
land (Comwall) en Duitschland (Erts-
gebergte) maken het begrijpelijk, dat de brons-cultuur

zich snel over Europa verspreidde. Bij Fjalkinge
in Zweden heeft men vier bronzen bijlen gevonden,
één naar Zweedsch, twee naar Engelsch, één naar
Italiaansch model, hetgeen wijst op een handel in

ruw en bewerkt materiaal. Deze geschiedde langs den
Brenner-Elbe-weg. Vooral in de jongere periode was
er groote invoer in Noord-Duitschland. Vondsten,
vooral aan den beneden-Dnjepr, toonen aan, dat men
daar georiënteerd was op de Donaulanden.
De voornaamste handelsartikelen waren behalve ruw
koper, tin en brons: goud, zout, leer, wol, graan, vee,

ook slaven. Het Noorden ruilde voornamelijk met
het „zeegoud” (barnsteen).

De meeste onderzoekers nemen aan, dat in deze
periode de vorming van de Germanen als volk is

ontstaan: de Noord-Germanen in Skandinavië, de
West-Germanen over de Lünenburgerheide tot den
Aller, de Oost-Germanen van de Oder tot Danzig
en naar het Zuiden tot aan den Weichsel.

In Engeland treft men in deze periode nog groote
steenen bouwwerken aan, de zgn. Stonehenge bij

Salisbury. In Oost-Europa treft men zelfstandige

cultuurcentra aan in het Wolga-Kama-gebied en in

Zuid-Rusland het Don- en Donetz-gebied.
In de oudste periode treft men nog vele vormen aan,

die herinneren aan den Kopertijd en aan den Steentijd.

Typeerend zijn de vlakke bijl, korte dolken, die lang-
zamerhand tot zwaarden werden omgewerkt, en zwak
gekromde sikkels. Voorts als sieraden; lange, dunne
naalden om de kleeren samen te binden, spiraalvormige
armbanden en manchetten uit dun brons. In de jongere
periode worden de zwraarden tot lange smalle sabels,

ook breede met massief handvat. De sieraden worden
sierlijker, met profileering en ornament, waarbij de
spiraalvorm veel voorkomt. Het aardewerk is onbe-
schilderd, maar veelzijdig in vormgeving. De woningen
verschillen nietveel van die uit den jongeren Steentijd.

Ronde of onregelmatig vierhoekige hutten met vak-
werk-constructie. Op sommige plaatsen paalbouw.
De kunstzin uit zich, behalve in kunstnijverheid, in

muurschilderingen (Portugal en Spanje), in gravee-
ringen van menschen en dieren en van zuiver geome-
trische symbolen. Dit vooral in het Zuiden van Skan-
dinavië.

De cultuur van de lichtgodheid speelt een groote
rol, vooral in het Noorden. Daarnaast vereerde men
nog een reeks natuurgoden. Verschillende vondsten
duiden ook op de beoefening van magie.
Men begroef de dooden in steenen kisten of onder

een hunnebed of in urnen. Vooral in de jongere periode
was er lijkverbranding en bewaarde men de asch in

urnen. E. Beekman.
Bronziet, rhombisch mineraal van de samen-

stelling (MgFe)Si03 ,
behoorende tot de groep der

yroxenen, met bruinachtige kleur. Bronziet is een
estanddeel van vele basische gesteenten, en komt

o.a. voor in basalt, gabbro en serpentijn.

Bronzino , A g n i o 1 o, eig. Agnolo Tori
geheeten, een schilder en dichter uit Florence.* 17 Nov.
1503, f 23 Nov. 1563. Hij moet niet verwisseld worden
met Allori. Zijn schilderstalent ontwikkelde zich
langzaam en moeilijk. Zijn leermeester in de techniek
is Pontormo. Zijn maniëristische kunst is een koele
weerspiegeling van die van Michelangelo. Zijn teeke-
ning is scherp, doch zijn figuratie en compositie
zijn uiterst abstract. Men heeft den indruk, dat hij

zich zijn schilderwerk als reliëf gedacht heeft.

In den laatsten tijd, nu de aandacht weer samentrekt
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op de maniëristische periode, wordt hij boven Pontormo

en gelijk met Andrea del Sarto gesteld. Als dichter

is hij weinig oorspronkelijk en sterk moraliseerend,

een eisch van den tijd.

Voorn, werken: Leven van Francesco Maria

dclla Rovere (ca. 1532, Villa Imperiale v. Pesaro)

;

Portret van Lucrezia Panciatichi (ca. 1540, Florence,

Uffizi) ;
Geschiedenis van Moses (1545—1564, Florence,

Palazzo Vecchio)
;
Christus in het Voorgeborchte (1552,

Florence, S. Crore). — Lit.

:

Schulze, A. B.’s Werke

(1910) ;
Tinti, B. (1920) ;

Pevsner, Barockmalerei in den

romanischen Landern (I 1928, 43 vlg.)
;
Mac Comb,

A. B. (1928). Knipping.

Bronzouten noemt men de zoutmengsels, die

door indampen uit de natuurlijke bronwateren ver-

kregen zijn. Kunstmatige bronzouten zijn

zoutmengsels, die daar zooveel mogelijk mede over-

eenkomen; de Ned. Pharm. Ed. V beschrijft er vijf,

nl. kunstmatig Karlsbader-, Emser-, Ofen-, Vichy-

en Wildungerzout. Hillen.

Brood. Bij de bereiding worden de grondstoffen

(meel of bloem, water, gist en zout; zie onder voor

facultatieve hulpstoffen), hetzij machinaal, hetzij

met de hand tot een deeg gekneed, dat men bij 25 &

30° C laat rijzen. Het rijsproces komt tot

stand, doordat de gist suikerachtige bestanddeelen

van het deeg in alcohol en koolzuurgas omzet, welk

gas zich als belletjes afscheidt en zoo het deeg omhoog
doet gaan. Na 1 k 2 uur is de zgn. voorrijs afgeloopen,

het deeg is intusschen één of meermalen doorgekneed

(doorgeslagen) om het overtollige gas te verwijderen.

Het deeg wordt nu in stukken van het vereischte

gewicht verdeeld en gevormd. De gevormde deegstuk-

ken laat men nog eenigen tijd rijzen, dan worden zij

in den oven geplaatst en bij ca. 230° C gebakken.

Gebruikt men om het deeg aan te maken melk in

plaats van water, dan krijgt men melkbrood
(in Ned. volgens het Broodbesluit gemerkt M. B.

aan den onderkant). Bruinbrood wordt uit

ongebuild (zemelenhoudend) tarwemeel gemaakt,

wittebrood uit bloem, d.i. gebuild (zemelenvrij)

tarwemeel. Een mengsel van bloem en ongebuild

tarwemeel levert kropbrood. Commies-
brood (soldatenbrood), weitebrood en

m i k zijn meestal uit ongebuild meel gemaakt.

Naar den vorm van het b. onderscheidt men b u s -

brood, dat in vormen wordt gebakken en v 1 oer-
brood, resp. plaatbrood, waarbij het deeg

zonder vorm direct op den ovenvloer resp. op een bak-

plaat wordt gezet. Casinobrood wordt in

rechthoekige vormen gebakken, die ook aan den boven-

kant gesloten zijn.

Met den naam van stoet duidt men in sommige
streken platte ronde brooden aan.

Plaatselijk en gewestelijk zijn er in de nomenclatuur

der broodsoorten zeer groote verschillen, zoodat de

hier gegeven omschrijvingen niet overal van toepassing

zijn.

Moutextract en andere moutpreparaten, brood-

crême, vet, suiker, aardappelstroop enz. worden veelal

in het deeg verwerkt, om het rijs- en bakproces, zoowel

als de broodkwaliteit te verbeteren. Vooral voor

luxe-brood maakt men van deze hulpstoffen

een ruim gebruik. In krentenbrood worden

bovendien krenten, rozijnen en sucade verwerkt.

Roggebrood wordt in Nederland meestal

uit gebroken roggekorrels onder toevoeging van heet

water en zout gebakken. Zoet roggebrood bevat boven-

dien stroop. B. uit gebuild roggemeel wordt in Neder-

land weinig gegeten, maar speelt een groote rol o.a.

in Duitschland en in Oost-Europa. Als rijsmiddel

dient bij deze broodsoort > zuurdeeg.

De beteekenis van het brood als voedings-
middel ligt vnl. in het zetmeel- en eiwitgehalte,

waarvan het laatstgenoemde, hoewel in hoeveelheid

het kleinste, het belangrijkste is. Tarwebrood bevat

meer eiwit dan roggebrood, het eiwit in b. uit gebuild

meel is beter verteerbaar dan dat in b. uit ongebuild

meel. Versch b. is minstens even goed verteerbaar als

oudbakken. Als vitaminebron is noch brood uit onge-

build, noch dat uit gebuild meel van belang.

Het broodverbruik bedraagt in Nederland ca. 105 kg

per hoofd per jaar. Het meeste brood verbruiken de

Belgen en de Franschen met ca. 200 kg, Engeland

verbruikt ong. 150 kg, de Vereenigde Staten ong.

130 kg per hoofd per jaar. In Duitschland bedraagt

het verbruik van tarwebrood ca. 55 kg; dat van rogge-

brood is anderhalf maal zoo groot. In de meeste landen

is het broodverbruik dalende (grooter vleesch- en

fruitverbruik). G. v. d. Lee.

Brood in de liturgie. Met het algemeen gebruik

van brood (gezuurd en ongezuurd) als voedsel, ging

van oudsher gepaard zijn gebruik in den godsdienst.

Zoo bij de Joden, de Grieken en de Romeinen (> Jood-

sche liturgie); eveneens in den Christelijken godsdienst

(> Mis, liturgie der H.).

Zeer vroeg kende de Kerk ook gezegend of

g e w ij d brood, zoowel in verband met het Misoffer,

als daarbuiten. 1° In verband met het Misoffer:

het overschot van het brood der offerande, ongeconsa-

creerd bewaard en aan het eind der H. Mis uitgereikt;

het brood, vervaardigd van het overschot van het deeg,

waarvan het brood der H. Mis gebakken was, na de

Communie gezegend en uitgereikt (nog in zekere

Oostersche riten)
;
verder: brood (of koeken) ter bijzon-

dere zegening aangeboden, en onder de H. Mis (eertijds

er na) rondgedeeld (veelvuldig nog in Frankrijk).

2° Buiten het Misoffer: brood, oudtijds bij

de > agapen gezegend en genuttigd; verder: brood,

ten teeken van geestelijke gemeenschap, als geschenk

gewisseld (vooral in do 4e—5e eeuw). Zie ook
> E u 1 o g i e. Eindelijk: brood of koeken, ter

gelegenheid van een mysterie, of ter eere van een

Heilige, op zijn feest, gezegend.

Zegen ingsgebeden bestonden reeds wel-

licht aan het eind der le eeuw (Didachè), zeker sinds

de 3e eeuw (Apost. traditie, Euchologion van S. Sera-

pion v. Thmuis). De zegeningsgebeden in het Rituale

Romanum (algemeene en bijzondere) dagteekenen

ten deele uit de vroege middeleeuwen. houwerse.
Broodbesluit, K. B. ex art. 14 en 16, > Waren-

wet.

Broodbreking (Gr. klasis tou artou; Lat.

fractio panis). Volgens Joodsch gebruik nam de huis-

vader bij den maaltijd een brood in de handen, sprak

daarover een gebed, een zegen uit, brak daarna het

brood en gaf aan ieder, die mede aanzat, een gedeelte.

Christus zegende en brak het brood bij de wonderbare

broodvermenigvuldiging en ook bij het Laatste

Avondmaal. In dit laatste geval beteekende de brood-

breking niet enkel tafelgemeenschap en gemeenschap
in de lofprijzing van Jahwe, maar ze kreeg de beteeke-

nis van de innigste gemeenschap met Christus, de

Communie.
De kwestie is nu of in het N. T. de uitdrukking

„broodbreking” altijd de Eucharistie bedoelt of alleen

de tafelgemeenschap. De meeste niet-Katholieke
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auteurs zien in alle teksten het laatste; bij de Katho-
lieke zijn de meeningen verdeeld. Voor Paulus (1 Cor.

10. 16 vlg.) geeft de uitdrukking zeker de H. Eucha-
ristie aan om den tekst: Is het brood, dat we breken,
geen deelgenootschap aan het Lichaam van Christus?

De verklaring van Lc. 24. 30, 34 is twijfelachtig. Voor
de leerlingen van Emmaus, die Cliristus erkenden
aan het breken van het brood, kon deze uitdrukking
moeilijk reeds terminus technicus zijn voor de Eucha-
ristie, maar wel voor Lucas, die het verhaalt na
zooveel tijd. In Act. 2.42 is waarschijnlijk Eucharistie-

viering bedoeld om den context. Het wordt in verband
genoemd met de volharding in de leer der Apostelen -

gemeenschap, in levenswijze, in gebeden. De Peschito

vertaalt hier broodbreking door Eucharistie. Over
Act. 2. 46 en 27. 35 zijn de meeningen verdeeld, terwijl

in Act. 20. 7 door de meeste Kath. auteurs de Eucha-
ristieviering gezien wordt. Bij latere schrijvers betee-

kent broodbreking de Eucharistie. Voor voorstellingen

in de catacomben, > Fractio Panis.

L i t. : Dict. de la Bible (IV, 2345). C. Smits.

Breking van het Brood in de H. Mis. Oudtijds

diende de term ook ter aanduiding der H. Geheimen
zelf (I Cor. 10. 16). Later werd de ritus der breking,

ter nuttiging, van het geconsacreerde Brood, uitgebreid

door een voorafgaande afbreking van een stuk, bestemd
om bewaard te blijven (> Sancta, •> Fermentum),
en door een volgende, waarbij een stuk werd afgezon-

derd ter vermenging met liet kostbaar Bloed (commix-
tio). Aan de eerste breking ging dan nog vooraf een

commixtio, waarbij men zich bediende van de Sancta

of een Fermentum van een vorige Mis. Sedert de kleine

hosties werden ingevoerd voor de communie der geloo-

vigen, en de Sancta en het Fermentum in onbruik

geraakten, bleef slechts één breking bestaan, in Rome
(sinds de 9e eeuw) in drie stukken (waarvan twee ter

nuttiging door den celebrant), elders voorloop ig
verschillend (gelijk nog heden volgens den Mozarabi-

schen ritus in negen, volgens den Byzantijnschen in

vier). Deze breking geschiedt heden onder de doxologie

van het Pater-nostergebed, waarop de commixtio
geschiedt met het kleinste der drie stukken, onder de

woorden, die voorheen de eerste commixtio begeleid-

den: Pax Domini sit semper vobiscum (= De vrede

des Ileeren zij altijd met U), in vereeniging met die

der oude tweede: Fiat commixtio et consecratio

Corporis et Sanguinis D. N. J. Chr. accipientibus

nobis in vitam aetemam. Amen. (= Moge deze ver-

menging en consecratie van het Lichaam en het Bloed
van O. H. J. Chr. ons, die het ontvangen, strekken ten

eeuwigen leven. Amen.) De zang van het Agnus Dei,

die heden hierop volgt, begeleidde oorspronkelijk

(sinds paus Sergius I, f 701) de oude tweede breking.

In den Ambrosiaanschen ritus begeleidt men de
breking met den zang van een > confractorium, in

den Byzantijnschen met dien van het > koinonikon.

In den laatsten ritus kent men ook nog een voorbe-
reidende breking van het ongeconsacreerde brood

(> Prothesis). > Mis (Liturgie der H.). Louwerse.
Broodbrieven, > Panisbrieven.

Broodcrème, een uit vet, suiker en /of aard-

appelstroop bestaande hulpstof bij de broodbereiding;

het gebruik ervan verbetert de kwaliteit van het brood
en doet het langer versch blijven.

Brood des levens. Christus noemt zich Brood
des levens en levend brood (Joh. 6), omdat Hij zich

in de H. Eucharistie onder de gedaante van brood als

spijs geeft. Door de nuttiging van zijn H. Lichaam

ontvangt de mensch het bovennatuurlijk leven, waar-
door hij leeft in en door Christus: „Zooals Ik leef door
den Vader, zoo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij”
(Joh. 6. 57) en waardoor hij het eeuwig leven verwerft:
„Zoo iemand eet van dit brood, zal hij in eeuwigheid
leven” (Joh. 6. 51). > Eucharistie. KMing.
Brood- en Kaas-Zondag, meer Fakkel-

Zondag genoemd, is de eerste Zondag in de Vasten.
Men meent in Vlaanderen, dat men op dezen dag
zevenderlei brood moet eten, waartoe dan zeven be-
vriende gezinnen worden bezocht. De boeren in

Limburg dachten, dat het loopen met een brandende
fakkel onder de boomen op dezen dag den fruitoogst

bevorderde. De handwerkers vierden den volgenden
dag als Blauwen Maandag.
L i t. : H. Wclters, Feesten, Zeden, Gebruiken en

Spreekwoorden in Limburg (1877, 33). Knippenberg.
Broodjeskoning heette vroeger in Geleen (L.)

de jongen, die het Kerstbroodje opving, dat de koster
op den eersten Kerstdag na de vespers uit den kerktoren
wierp, nadat het zes weken gelegen had om hard te

worden. Het gebruik is afgeschaft in 1842.
L i t. : dr. H. H. Knippenberg, Melters van Dennen-

hof (1922, 21, 22) beschreef een soortgelijk gebruik;
H. Welters, Feesten enz. in Limburg (1877, 12) ; Jos
Hussel, De heerlijkheid Geleen. Knippenberg.
Broodkaas, een Nederlandsche harde kaas-

soort, die den vorm van een brood heeft; de bovenkant
is óf bijna vlak óf min of meer afgerond, het laatste

meestal bij kleinere modellen; de meest voorkomende
gewichten zijn 21

/2 en 4V2 kg.

Broodkevers (Trogositidae) zijn lang-

werpige, smalle, weinig gewelfde kevers met 11 spriet-

leden en naar achteren versmald halsschild. De meeste
soorten leven achter boomschors en in houtmolm.
De gewone b., Trogosita mauritonica, is donkerbruin,
glimmend; dekschilden gestippeld en gestreept;

langwerpig. Lengte 7 tot 9,3 mm. Niet zeldzaam in

meel en scheepsbeschuit, enz. Bernink.

Broodkorfwet (of S p e r r g e s e t z), Prui-

sische wret van 22 April 1875, waarvoor alle staats-

toelagen aan bisschoppen en geestelijken werden
ingetrokken, totdat dezen gehoorzaamheid zouden
hebben beloofd aan de staatswetten, w.o. de beruchte
Meiwetten. Slechts 24 geestelijken gehoorzaamden
(van de 4 000). De wret werd opgeheven 24 Juni 1891.
* Kulturkampf. J. Sassen.
Broodorakel, > Orakel.

Broodroof, het ontnemen van iemands middel
van bestaan op minderwaardige wijze, door laster of

verdachtmaking.

Broodrooster, electrisch, huishoudelijk
apparaat, dat snel en smakelijk roostert, het brood
enz. automatisch keert en 400—650 Watt verbruikt.
Voor ca. 100 sneed j es is slechts 1 kWh noodig.

15roodschimmel, > Penseelschimmel.
Broodscliolieren, » Panenses.
Broodsn ijmachine, electrisch e, voor

grootere huishoudens bestemde, op snijd ikte (ca. 3—18
mm) instelbare, snel en automatisch werkende machine,
gedreven door een electrischen, ingebouwrden of lossen
zgn. keukenmotor. Bestaat ook in niet-automatische
uitvoering.

Brooduitdeeling is een zeer oud volksgebruik
op Maandag Beloken Pinksteren in Tw'ente in den
Ageler Esch op een open plek, die „de Boaken” heet.
Hier komen dan des middags de bewoners dervolge-
wraarde erven van Groot- en Klein-Agelo samen om
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aan de armen van Ootmarsum roggebrood uit te deelen

als aalmoes aan de armen, om den rogge-oogst te bevei-

ligen tegen schadelijke weersinvloeden; de brooden,

gemerkt met de namen der gevers, wegen soms dertig

S
ond. Hierbij wordt gebeden met het gezicht naar het

foorden. Het gebruik bestond zeker reeds in 1672.

L i t. : J. J. van Deinse, Uit het land van katoen en

heide.

Brooduitdeeling bestond en bestaat op sommige
plaatsen nog ter gelegenheid van begrafenissen; de

uitdeeling van brood en haring op 3 October te Leiden

herinnert aan het beleg en ontzet dier stad in 1574.

Knippenberg.

Broodvermenigvuldiging . De evangelisten

Matthaeus en Marcus (Mt. 14. 13 vlg. en 15. 32 vlg.;

Mc. 6. 32 vlg. en 8. 1 vlg.) verhalen tweemaal een

broodvermenigvuldiging. Deze verschillen naar plaats,

tijd en omstandigheden. Joannes en Lucas (Joh. 6. 1

vlg.; Lc. 9. 10 vlg.) vermelden één b., die wat de

hoofdzaak betreft met de eerste van Matthaeus en

Marcus overeenstemt. Bij de eerste werden 5 000 man
(vrouwen en kinderen niet meegeteld) gespijzigd met
vijf brooden en twee visschen. Twaalf korven werden

na afloop gevuld met wat overbleef. Deze b. gebeurde

in het voorjaar tegen den tijd van het derde Paasch-

feest. De plaats, waar het voorviel, wordt aangewezen

bij den Oostelijken oever van het Meer van Genesareth

in de buurt van Bethsaida Julias of volgens andere

traditie in tegenovergestelde richting bij Ain et

Tabgha. Bij deze gelegenheid wilde het volk Jesus

koning maken. Bij de tweede b. werden 4 000 man met
zeven brooden en eenige visschen gevoed, terwijl

zeven korven brood overbleven.

Deze wonderen zijn de voornaamste Messias-

wonderen. Doel was ook voorbereiding op de instelling

der H. Eucharistie om het geloof aan Christus’ wonde-
ren gemakkelijkcr ingang te doen vinden.

Sommige auteurs nemen slechts één wonder aan en

spreken van tegenstrijdige berichten of niet vaste

traditie. C. Smits.

Voorstelling in de kunst. In de

beeldende kunst is b. niet zelden voorgesteld in ver-

band m t de Eucharistie. Zoo wellicht in de catacomben
en bij enkele Ned. primitieven (altaar v. Melboume,
Engelbrechtsen). Een voorstelling met zeer waarsch.

louter historische beteekenis geeft Murillo. Knipping.
Broodvogeltje is een vogeltje van brood, dat

gestoken wordt op de Palmpaasch; in Drente haan
genoemd, elders eendje, gansje, duifje, hennetje.

In den regel is de eenvoudigste vorm een langhalzig

zwaantje.

L i t. : dr. C. Catharina van de Graft, Palmpaasch
(1910 ;

hierin ook afbeeldingen).

Broodzetting noemt men het vaststellen der

broodprijzen door publiekrechtelijke lichamen, ofwel

door daartoe door de organisaties ingestelde instanties

of aangewezen personen. De H. Thomas (Summ.
Theol. 2. 2. qu. 77) kent aan de overheid het recht

toe prijzen vast te stellen voor waren van algemeen

en noodzakelijk gebruik; wijl het gaat over een onmis-

baar voedsel, zouden de verkoopers hiervan zich

kunnen verrijken ten koste van mindergegoeden. Wijl

broodprijzen in den tegenwoord igen tijd voor een groot

gedeelte afhangen van de wereldgraanprijzen kunnen

slechts prijzen worden vastgesteld, die rekening hou-

den met den wereldhandel; vastgestelde broodprijzen

hebben dan ook alleen betrekking op den laatsten

schakel tusschen producent en consument. Omdat de

broodprijzen niet alleen van de graan- of meelprijzen

afhangen, maar ook van loonen en algemeene kosten

en deze en ook de samenstelling van het brood naar

plaatselijke omstandigheden verschillen, zal men bij

de zetting der broodprijzen met deze verschillen reke-

ning moeten houden. Een volledige regeling zou zoo-

wel maximum als minimum prijzen moeten vast-

stellen, zoowel ten gunste van consumenten als van
producenten. In Nederland bestond de broodzetting

van 1716 tot 1754. Ook de Oorlogs- en naoorlogs-

jaren golden maximumprijzen. Verscheidene gemeen-

ten stellen broodprijzen vast, soms op verzoek van
producenten en consumenten. Soms dreigen gemeente-

besturen met communale bakkerijen, indien men
geen billijke prijzen wil aanvaarden. M. Verhoeven.

Broodzondag wordt in den volksmond wel de

vierde Zondag van de Vasten genoemd, omdat dan het

Evangelie verhaalt van de vermenigvuldiging der

brooden.

Broodzwam* Onder dezen naam zijn enkele

buisjeszwammen bekend van het geslacht Boletus.

De kleine b. (of melkboleet), Boletus granulatus,

hoed 4 tot 8 cm, heldergeel tot bruin met korten licht-

gelen steel, welke bovenaan korrelig is; de gouden
b. of fluweelboleet, Boletus chrysenteron (subtomen-

tosus), zeer veranderlijk van grootte en vorm, steel

geel tot rood, hoed bruin-olijfkleurig, soms met roode

of gele barsten; de gele b. of bruine ringboleet,

Boletus luteus, met 6 tot 10 cm grooten bruingelen

hoed, in den herfst in naaldbosschen, en de ruwe b.

of berkenboleet, Boletus scabcr, met grauwbruinen tot

grijs-o lijfkleurigen hoed en ruwen steel, in den nazomer
in berkenboschjes. Bonman.
Brooke, 1° lord = sir Fulke Grevill,

Engelsch edelman, staatsman en dichter; * 1554,

f 1628. Bevriend met sir Philip Sidney, met wien hij

begunstigd hoveling van koningin Elizabeth werd.

Vervulde meerdere diplomatische zendingen, vooral

naar de Nederlanden. Minister van financiën

1614
—

’21; tot baron Brooke verheven en begiftigd

met uitgestrekte bezittingen in 1621. Maecenas van
dichters en geleerden. Zelf dichter, maar slechts enkele

gedichten zijn tijdens zijn leven gedrukt. In 1633 ver-

scheen Certaine Leamed and Elegant Workes; in

1652 zijn Life of Sir Philip Sidney; in 1670 ten slotte

nog Remains. Zijn beste gedichten behooren tot zijn

jeugd; meestal plechtig en gemaakt, weinig bezield.

Meer staatsman en denker en bewonderaar van Eliza-

beth dan dichter.

L i t. : Life of Sidney, met groote zorg uitgegeven door
sir S. E. Brydges in 1816 ;

opnieuw critisch door Nowell
Smith in 1907. Volledige werken door Grosart (4 dln.

1870).

2° H e n r y, Engelsch schrijver, vooral van een
'

roman, die typeerend is voor het midden der 18e eeuw
„The Fooi of Quality”; * ca. 1703, f 1783. Geboren

in Ierland, zoon van een Engelsch dominé. Schreef

tooneelstukken, pleidooien tot opheffing der straf-

wetten tegen de Katholieken, en, in 1766, The Fooi

of Quality, or the History of Henry, Earl of Moreland,

in 5 dln., een sentimenteel, humoristisch jongens-

verhaal met echo’s van Steme en Rousseau; herhaal-

delijk herdrukt, vooral nadat John Wesley het pas-

klaar had gemaakt voor Methodistische lezers (1780);

door Charles Kingsley hooggeprezen om zijn verheven

moraal (1859). Pompen .

3° Sir James, Britsch avonturier, stichter en

I

radja van het rijk van Serawak, Noord-Bomeo;
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* 1803 te Benares, f 1868 te Dartmoor (Eng.). Na eenige

jaren militairen dienst in Britsch-Indië ging hij

met eigen schip op avontuur uit. Op Bomeo hielp

hij den vorst van Broenai een opstand dempen, waar-
voor hij het bestuur van Serawak kreeg, eerst als

vazal van Broenai (1841), later als onafhankelijk

vorst. In 1846 bezorgde hij Engeland de heerschappij

over het eiland Laboehan (Laboean), waarvan hij

het bestuur op zich nam. Na velerlei moeilijkheden,

én in zijn rijk, én met Engeland, keerde hij in 1858
naar Engeland terug, waar hij sindsdien een tamelijk

behoeftig leven leidde. De heerschappij over Serawak
had hij aan een bloedverwant overgedaan. Berg.

4° Stopford Augustus, Eng. letterkundig

criticus en Anglic. geestelijke. * 1832 in Ierland, zoon
van Anglic. geestelijke, f 1916. Stud. Dublin, gewijd

1857, geestelijke diensten meest in Londen; in 1863
en ’64 in Berlijn; 1866— ’76 hofkapelaan; in 1880
verliet hij de Anglic. kerk en preekte nog nu en dan
voor de Unitariërs.

Werken: Life and Letters of F. W. Robertson
(1865) ;

Theology in the English Poets (1874) ; Primer
of English Literature (1876 en zeer veel malen herdrukt);

History of Early English Literature (1892) ; Tennyson
(1894) ;

R. Browning (1902) ;
On Ten Plays of Shakespea-

re (1905) ;
Ten More Plays of Shakespeare (1913). —

L i t. : L. P. Jacks, Monogr. (1917) ; G. V. Jacks in Dict.

Nat. Biogr. Suppl. (1927). Pompen.
Brooke, diepzee-loodvan, is een lood,

waarbij, bij het bereiken van den zeebodem, een zware

kogel van de stang van het lood afgescheiden wordt en

beneden blijft, terwijl een grondmonster gegrepen

en later mede naar boven genomen wordt. > Diepzee-

onderzoek (instrumenten).

Brookiet, rhombisch mineraal van de samenstel-

ling Ti02 . Dit mineraal, dat van geel tot rood varieert,

komt meestal op spleten in silicaatgesteenten voor.

Brooklyn is de naam van het gedeelte van de
stad New York, gelegen op Long Island, recht tegen-
over het Z.O. van Manhattan, waarvan het door een
breeden zeearm (de East River) gescheiden is

(40° 40' N., 73° 58' W.). In 1930: 2 506 401 inw., ruim
37% van New York’s totale bevolking; het wordt de
„slaapzaal van New York” geheeten. B. is goed door
bruggen, tunnels en stoombootveeren met de andere
deelen van de stad verbonden. Langs de East River
en de Opper Baai belangrijke industrieën, reusachtige
pakhuizen, zeer talrijke aanlegplaatsen; aan de Walla-
bout-baai (een inham van de East River) groote
werven van de oorlogsmarine

;
ten Z. van Brooklyn

het wereldberoemde Coney Island.

B. werd in 1625 door uitgeweken Walen gesticht

(Wallabout: Walenbocht) en werd aanvankelijk
Breuckelen geheeten. Later heette het Brookland en
Brooklyn. In 1816 werd B. tot dorp verklaard, in

1834 tot stad; deze werd echter in 1898 door de stad
New York opgeslorpt. B. is de zetel van een bisdom,
bezit een rijke openbare boekerij (950 000 deelen) en
verschillende instellingen voor hooger onderwijs.

> New York. Polspoel.

Brooks, l°CharlesW illiamShirley,
Engelsch humoristisch schrijver. * 1816, f 1874.
Studeerde in de rechten, werd journalist. Sedert 1851
geregeld medewerker, 1870 redacteur van Punch.

2° Van W y c k, Amer. letterkundig biograaf,
in de richting van de psychologische vie romancée.
* 1886 te Plainfield, New Jersey; stud. Harvard
Universiteit.

Werken: o.a. J. A. Symonds (1914) ; H. G. Wells
(1915) ;

Mark Twain (1919) ;
Randolph Bowme (1920)

;

Henry James (1925) ;
Emerson and Others (1927).

Brooksit, vnl. electrotechnisch isoleermateriaal,

bestaande uit kolophonium, hars, minerale olie en
vulstoffen (asbest, glimmer).
Broom, een chemisch element, atoomgewicht

79,916, atoomnummer 35, aantal isotopen 2, smelt-
punt —7,2° C, kookpunt 58,8° C, s.g. bij 20° 3,12,
chemisch symbool Br. Het broom werd het eerst door
Balard in de jaren 1824—1827 uit het water der zout-
moerassen te Montpellier verkregen. Eerst noemde hij

de stof muride, doch later broom (< Gr. bromos =
stank).

Broom is een bruinroode zware vloeistof met een
s.g. van 3,12. De dampen hebben een verstikkenden
geur en tasten de ademhalingsorganen, de slijmvliezen

der oogen en de huid der handen aan. Broom werkt
op vele stoffen betrekkelijk heftig in, zoo bijv. op de
meeste metalen, en vooral wanneer een weinig water
aanwezig is. In water lost het op, vooral wanneer in

het water sommige zouten (vooral ammoniumacetaat)
zijn opgelost. De waterige oplossing draagt den naam
van broomwater. Met waterstof verbindt het zich bij

verhitting of met een katalysator tot broomwaterstof,
doch de reactie is veel minder heftig dan bij chloor.

Ditzelfde kan overigens van alle reacties gezegd
worden, die het broom geeft.

De hoeveelheid broom, die bij benadering jaarlijks

wordt geproduceerd, bedraagt voor Duitschland
1 400—1 500 ton, voor de Vereenigde Staten 1 200

—

1 400 ton en voor Frankrijk 350—400 ton. De eenige
wijze, waarop de afscheiding uit de oplosbare broom-
verbindingen tegenwoordig nog geschiedt, is door de
inwerking van chloorgas op de bromiden, die in de
moederloogen der kalizouten voorkomen. De techni-
sche uitvoering van het winningsproccs moge inde
figuur duidelijk zijn: boven in den toren A loopt het

Schematische voorstelling van de bereiding van hroom.

zoute water, waaruit de broomwinning zal plaats
vinden. De toren is gevuld met zuurvaste steenen. Van
onderen af wordt chloorgas ingevoerd, dat in de ruimte
B eerst de laatste resten broom heeft verdreven en
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meegevoerd uit de bijna uitgewerkte zoutoplossing,

die door tevens doorgevoerden stoom aan het koken
wordt gebracht. De broomdampen, die ontwijken,

worden in C afgekoeld en condenseeren in F tot een

vloeistof. De daaruit ontwijkende dampen, die ook

nog veel chloor bevatten, worden in G door ijzerdraaisel

vastgelegd in den vorm van ijzerbromiden. Later kan
hieruit met overmaat chloor weer broom worden
gewonnen.
Het grootste gedeelte van het broom wordt gebruikt

voor de bereiding van broomzilver ter vervaardiging

van photographische platen. Verder maakt men er

kalium-, natrium- en ammoniumbromide van, die

in de geneeskunde en photographie worden gebruikt.

Als „bromum solidificatum” wordt gebruikt broom,

dat door kiezelguhr is geabsorbeerd. Broom wordt ook
gebruikt bij het desinfecteeren van localen (4 g per m3

).

Verder wordt het verwerkt tot bromoform. Ook het

slaapmiddel „Adalin” is een broomverbinding.
L i t. : J. W. Mellor, A Comprehensive Treatise of

Inorganic and Theoretical Chemistry (II)
;

Ullmann,
Encyclopaedie der technischen Chemie

;
verder alle

uitvoerige leerboeken. v. d. Beek.

Broomaethyl, aethylbromide, C2H5
Br, kleur-

looze, heldere, volkomen vluchtige, moeilijk brandbare

vloeistof; s.g. 1,45. Gebruikt om door inademing

narcose op te wekken.

Broomammonium, > Ammoniumbromide.
Brooman, L o d e w ij k, Lat. en Vlaamsch

dichter; * 1591 te Brussel, f 1667 aldaar. Vertaalde de

Brieven van Ovidius.

Broome, stadje aan de N.W. kust van den staat

W. Austr., waar de woestijn tot aan de kust komt;

belangrijke parel- en parelmoervisscherij ;
uitgangspunt

van een onderzeeschen kabel naar Java. Ong. 3 000

inw. (600 blanken; 2 400 Aziaten, die voornamelijk

parelduikers zijn).

Broome, \V i 1 1 i a m, Anglicaansch geestelijke,

beoefenaar van het Grieksch, medewerker van Pope
voor de vertaling van Homerus; * 1689, f 1745.

Broomkalium, > Broomzouten; > Kalium -

zouten.

Broomkamfer, > Monobroomkamfer.

Broomloofj is een oplossing van broom in een

loog, bijv. in natriumhydroxide. B. wordt in de organi-

sche scheikunde gebruikt bij de synthese.

Broomnatrium, •> Broomzouten; > Natrium -

zouten.

Broomoliedruk, ook wel genoemd b room-
verfdruk of kortweg verfdruk en meer

speciaal in Holland pigmo-gravuredruk
is een procédé, dat om zijn belangrijke artistieke kwali-

teiten veel wordt toegepast. Louis Poitevin ontdekte

het in 1855. Het berust op de op- en onoplosbaarheid

der gelatine. Een photographisch gelatinebccld,

bestaande uit lichte en donkere partijen (veel of weinig

metaalzilver), kan door een zgn. looi- of bleekbad

zoo geprepareerd worden, dat de gelatine in de donkere

partijen (veel metaalzilver) gehard of onoplosbaar

wordt, terwijl de gelatine in de lichte partijen (geen of

weinig metaalzilver) meer of minder oplosbaar blijft.

Brengt men het aldus geprepareerde beeld in warm
water, dan zal de oplosbare gelatine in de lichte

partijen meer of minder water in zich opnemen, terwijl

de onoplosbare gelatine in de donkere partijen dit niet

of weinig zal absorbeeren en dus droog blijft. Door

middel van een specialen borstel wordt vette verf

op de gelooide en uitgebleekte foto getamponeerd.

Naar gelang er nu meer of minder water is geabsor-

beerd, zal de verf meer of minder met de gelatine-laag

van het beeld zich verbinden en wel : waar geen of

weinig water aanwezig is, zal de verf zich in hooge mate
op het beeld hechten, terwijl waar veel water is

ingetrokken, de verf zich zoo goed als niet zal ver-

binden. Op deze wijze komt dan het uitgebleekte beeld

terug, maar nu geheel uit verf opgebouwd.

Voordeelen zijn: groote vrijheid in toon- en kleur -

verhoudingen; mogelijkheid om ongewenschte partijen

weg te laten; absolute houdbaarheid. Ziegler.

Brooinolie-ovcrdruk, ook wel genoemd
broomverf-overdruk of handdruk. Wanneer de broom-
oliedruk gereed is maar de verf nog nat, kan men door

middel van een etspers het verfbeeld overdragen op

een nieuwe onderlaag, waartegen de broomoliedruk

overgedrukt wordt. Dit kan geschieden, daar de verf-

laag van den broomoliedruk gemakkelijk van de

gelatinelaag loslaat. Ofschoon de broomolie-overdruk

gemaakt is van en door middel van een eigenlijke

photo, is toch deze overdruk zelf geen photographisch

beeld meer, daar geen photo meer tot onderlaag dient.

In 1909 publiceerde C. H. Hewitt te Londen dit procédé.

Ziegler.

Broomvvatcr is een oplossing van broom in

water. De verzadigde oplossing bevat per 100 gram
water afhankelijk van de temp. 4 tot 3,5 g broom.

B. is een lichtgeel tot rood gekleurde vloeistof, die

alle eigenschappen heeft van broom. In tegenwoor-

digheid van oxydeerbare stoffen kan het zuurstof

afstaan en gaat dan in HBr over, terwijl de kleur

verdwijnt. De toepassing is dan ook gelegen in het

oxydeerend vermogen en ook in het zgn. bromeerend

vermogen, d.w.z. dat het er in aanwezige broom in

staat is substitueerend te werken ten opzichte van

andere atomen, vooral waterstof. v. d. Beek.

Broomwaterstok’, een gasvormige stof, in

vochtige lucht nevelen vormend (hydraten). In water

zeer sterk oplosbaar, waardoor een sterk zuur ontstaat,

het broomwaterstofzuur. Chemische formule HBr.

Ter bereiding van de waterige oplossing kan men
uitgaan van kaliumbromide en dit met overmaat

zwavelzuur van s.g. 1,41 distilleeren. Bij 126° gaat

dan een broomwaterstof-oplossing over. Het gasvormig

b. wordt bereid uit phosphortribromide; door water

wordt deze stof ontleed en het ontwijkende gas-

vormige b. vangt men in water op. Zuiver b. wordt

bij —68° C vloeibaar; het wordt gebruikt voor het

maken van sommige broomzouten, bijv. ammonium-
bromide. v. d. Beek.

Broomzilver, ->• Zilverbromide.

Broomzilverdruk, een methode om broom-

zilver-afbeddingen te verkrijgen. Dit procédé is nog

weinig bekend, omdat de fabrikanten van broom-

zilverdrukmachines zeer geheimzinnig zijn met hun

uitvinding. Er zijn zooveel systemen, dat het slechts

mogelijk is in groote trekken dit te omschrijven. De
machine bevindt zich in een vertrek, waarin geen

daglicht doordringt, doch dat spaarzaam roodgekleurd

is verlicht. De machine bestaat uit vier deelen: in

het eerste gedeelte worden de afbeeldingen gecopieerd,

in het tweede gedeelte worden ze ontwikkeld, in het

derde gedeelte gefixeerd en in het vierde gedeelte

grondig gespoeld. Het geheele fotografisch procédé

wordt bijna in deze machine verricht. Het eindlooze

papier is met een lichtgevoelige emulsie geprepareerd

en zooals bij rotatiepersen op rollen gewikkeld, zoodat

de ongeveer 1 000 meter lange band door de machine

VI. 11
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wordt getrokken. Het copieeren door deze sneldruk-

machine geschiedt, door de lichtgevoelige baan papier

over het copieerraam, waarin het negatief zit, te

geleiden. De electrische belichting vindt van onderaf

plaats. Na het copieeren wordt het papier door ver-

schillende baden getrokken en vervolgens gefixeerd

en afgespoeld. De papierbaan wordt hierna uitgehan-

gen om te drogen en als ze droog is gesneden. Ronner.

Broomzilverpapier is een photographisch

afdrukpapier, dat door zijn hooge gevoeligheid het

afdrukpapier bij uitstek is geworden. Het bestaat uit

een verbinding van gelatine, broom en zilvemitraat.

Broomzouten zijn af te leiden van broomwater-

stofzuur, HBr, door vervanging van de waterstof

door een metaal. Verschillende broomzouten worden
in de geneeskunde, daar zij de prikkelbaarheid van
het zenuwstelsel verminderen, als kalmeerings- en

slaapmiddel gebruikt, ook in den vorm van tal van
spécialités. Groote hoeveelheden kunnen verschillende

bijwerkingen veroorzaken o.a. vermindering van het

geheugen, terwijl het kaliumzout schadelijk op het

hart kan werken en daarom geheel of gedeeltelijk door

natrium-, ammonium-, calcium- of strontium-

bromide te vervangen is. In de Röntgenologie worden
natriumbromide-oplossingen gebruikt als contrast-

middel voor blaas en nieren. IIUien.

Broqueville, Charles, graaf de, Belgisch

staatsman; * 4 Dec. 1860 te Mol. Op 25-jarigen leeftijd

lid van den provincialen raad van Antwerpen; van
1892—1919 volks-

vertegenwoordiger
voor het arrondis-

sement Turnhout;

provinciaal sena-

tor voor Namen
in 1919; gecoöp-

teerd senator se-

dert 1925. Minister

van Spoorwegen,
Zeewezen en Poste-
rijen in het kabinet

Schollaert (Sept.

1910). Als kabi-

netsvormer in Juni

1911 leidde hij de

verkiezingscam-

pagne van 1912,

die aan de Katho-
lieke partij een meerderheid verzekerde van 17 zetels

;

hii nam deel aan belangrijke besprekingen over
het stemrecht en deed een nieuwe schoolwet aannemen,
die thans nog van toepassing is. In Nov. 1912 minister

van Landsverdediging (tot Aug. 1917): overtuigd dat
de internationale toestand dreigend was, verdedigt

hij onmiddellijk een wetsontwerp op de militie

en een betreffende het legercontingent voor 1913,
dat met een vierde verhoogd werd en wijdt zijn aan-
dacht aan de hervorming van de legerdiensten met het
oog op een spoedige mobilisatie. Na het Duitsch ulti-

matum (Aug. 1914) neemt B. een gewichtig deel aan
de besprekingen, die de vastberaden houding van de
Belgische regeering bepalen. Na den slag aan den
IJzer hervormt hij de legerdiensten, richt munitie-
en artilleriefabrieken op en doet door de kabinetten
te Londen en te Parijs de noodzakelijkheid erkennen
om bezet België te bevoorraden. In Aug. 1917 wordt B.
minister van Buitenlandsche Zaken; in Jan. 1918 van
Nationaal herstel. Bij den terugkeer der regeering

wordt hij minister van Binnenlandsche Zaken in het

kabinet-Delacroix (Nov. 1918—Nov. 1919): hij bereidt

de werkzaamheden voor aangaande de herziening der

grondwet. Waarnemend minister van Kunsten en

Wetenschappen doet hij in Sept. 1919 de toelagen aan

het vrij onderwijs goedkeuren. Minister van Landsver-

dediging in de kabinetten Jaspar (Mei 1926 tot Juni

1931): militiewet, waarbij de dienst van 8, 10, 12 en

14 maanden ingevoerd wordt. Op 22 Oct. 1932 gaf

koning Albert hem in moeilijke omstandigheden de

opdracht een nieuw kabinet te vormen en tot ontbin-

ding der Kamers over te gaan. Sedert Dec. 1932 hoofd

van de regeering zonder portefeuille. Hij bekwam
van de Kamers bijzondere machten op fiscaal gebied

(Dec. 1932) en voor het financieel herstel (Mei 1933);

hij verkreeg ook de noodige credieten voor de verdedi-

ging van de Belgische Oostgrens. De Lichtervelde.

Broschi, Carlo (bijgen. Farinelli), gevierd

zanger, castraat, stemhoogte tot d3
.
* 1705 te Napels,

f 1782 te Bologna.

Brosig, M o r i t z, Duitsch kerkcomponist;
* 15 Oct. 1815, f 24 Jan. 1887; sedert 1853 domkapel-
meester te Breslau, tevens tweede directeur van het

Instituut van Katholieke Kerkmuziek en docent

aan de universiteit. Schreef talrijke kerkelijke werken
en orgelmuziek, verder een modulatieleer (1865),

een harmonieleer (1874, 41899) en Über die alten Kir-

chenkomposition und ihre Wiedereinführung (1880).

Een selectie van zijn composities (5 dln.) verscheen bij

Leuckart. Reeser .

Brosimum, behoorend tot de familie der

moerbeiachtigen (Moraceae), soms ook
gerekend tot de brandnetelachtigen (Urticaceae),

met als onderfamilie de moerbeiachtigen, is een
Amerikaansch geslacht. De bekendste vertegenwoor-
diger is B. alicastrum, een boom uit Centraal-Amer.
en de Antillen. De zaden, ter grootte van een hazelnoot,

worden rauw of gekookt, in zijn geheel of fijngewreven

als pannekoek gegeten. De melk der jonge planten is

bruikbaar en de jonge bladeren en twijgen zijn geschikt

voor veevoeder. B. galactodendron, uit Venezuela,
levert een op koemelk gelijkend, eenigszins zoet,

drinkbaar schorssap. Door koken verkrijgt men een

doorschijnende, geelwitte massa, bestaande uit hars-

en wasachtige stoffen, die gedeeltelijk in zeep zijn om
te zetten; de hieruit gemaakte kaarsen branden met een
heldere vlam. De Noord-Amerikaansche soort B.
aubletii levert een harde, zware, mooi bruin-zwart
gespikkelde houtsoort, welke in Europa wordt ge-

bruikt voor strijkstokken, dun leghout, enz.

Bonman.
Brosse, Salomon de, Fransch bouwmeester;

* ca. 1571 waarsch. in de buurt van Vemeuil (Oise),

f 1626. Reeds jong bouwde hij paleizen in Parijs, in

1608 werd hij hofbouwmeester en bleef dit tot zijn dood.
Hij ontleende veel aan de Ital. bouwkunst: zoo is het
paleis Luxemburg duidelijk geïnspireerd op het
Uffizipaleis van Florence. Hij is de bouwmeester van
het sobere Klassicisme met zijn overzichtelijke ver-
houdingen. Zijn bouwkunst bleef niet zonder invloed
op de Noord-Nederlanders.
Voorn. werken: Luxemburg-paleis (Parijs

1613—1624)
; S. Gervais (ibid. 1616—1619)

;
Prot. kerk

(Charcnton 1623, in 1685 verwoest, copie in Genève :

Eglise de la Fusterie). — L i t. : Pannier, Salomon de B.
(1911) ; Le Monnier, L’art francais sous Richelieu et

Mazarin (1912). Knipping.
Brosses, Charles de, Fransch geschied-
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vorscher, * 17 Febr. 1709 te Dijon, f 17 Mei 1777 te
Parijs. Was voorzitter van het parlement van Bour-
gogne. Schreef het eerst, na een reis in Italië, een werk
over de opgravingen te Herculanum en, op aanraden
van Buffon, een boek over zijn reizen op het Zuidelijk
halfrond, waarin hij aan de nieuw ontdekte eilanden
de namen van Australië en Polynesië gaf. Hij bestu-
deerde verder den oorsprong der talen en het fetisjisme.
Zijn voornaamste werk is gewijd aan de Romeinsche
geschiedenis.

Werken: Lettres sur 1’état de la ville d’Hercu-
lanum (1750) ; Histoire des navigations aux terres
australes (1756) ;

Traité de la formation mécanique des
langues (1765) ;

Sur le culte des dieux fétiches (1760)

;

Histoire do la république romaine dans le cours du
Vlle siècle par Salluste (1777) ; Lettres dTtalie (1799).— L i t. : Mamet, Le président De Brosses (Parijs
18^* Ulrix.
Brotanck, R u d o 1 f, Tsjechisch-Duitsch

Anglist. * 1870 te Troppau (= Opava); leeraar te
Weenen 1902; prof. te Praag 1908, te Dresden 1918,
te Erlangen 1922.
Werken: üntersuchungen tiber Montgomerie

(1896) ; Abrahamspel von Northampton (1898) ; Noah-
spiel von Newcastle (1898); Englische Maskenspiele
(1902) ; Entertainment at Richmond (1902) ; Mason’s
Gramm. angloise (1904) ; Dames’ Orthoepia (1908) ; Sir
Gyles Goosecappe (1909) ; Üntersuchungen zur altengl.
Lit. und Kirchengesch. (1913). — L i t. : Kürschners
Gelehrten-Kalender (1925) ; Wer ist’s (1928). Pompen.
Broteas, zoon van Tantalus en Euryanassa,

broeder van Pelops en Niobe. De Magnesiërs schreven
aan hem een 8 m hoog beeld toe, voorstellende de
godenmoeder (Kybele), volgens anderen Niobe, en
uitgehouwen in den rotswand van het Sipylus-gebergte.
Brotlierlioocl Movement, een Christ. -sociale

beweging in Engeland, sedert 1875; in 1919 werd een
wereldbond van B. M. gesticht, die alle naties in een
band van gerechtigheid en liefde wil vereenigen. In
Engeland werkten de aanhangers door gezamenlijke,
interconfessioneele godsdienstoefeningen, alsmede op
sociaal en charitatief gebied. Kameraadschappelijk
moeten alle klassen met elkander omgaan. Deze
broederschapsgedachte was wellicht in Eng. mede
oorzaak, dat aldaar de lagere volksklassen niet tot
radicale, anti-kerkelijke houdingen en praktijken
vervielen.^ J. Sassen.
Brotojoedo (Bratajoeda), de Nieuw-Javaansche

redactie van het > Bharatajoeddha, het kernverhaal
van het > Mahabharata; > Javaansche literatuur.

Brottcradc, luchtkuuroord in Thüringen met
goede hydrotherapeutische inrichtingen.

Broucke , Jan van den, tooneelschrijver.
Leverde stukken in levendigen en vrij vlotten dialoog;
de spelling is slordig, maar taal en stijl zijn zuiverder’
losser en warmer dan in het werk van VI. tooneel-
schrijvers uit zijn en later tijd

;
geen spoor van inner-

lijke en uiterlijke handeling. * 1783, f 1866 te
Oostende.
Werken: De doortogt naar Vlissingen of de sauve

q ui peut in het jaar 1809 aan de Dampoort te Brugge
(blijspel, 1845) ; Het Wonderbeeld of het Geesteneiland
(tooneclspel met zang, 1845) ; De verwarde schaking
of de Tweelingzusters en de Tweelingbroeders (blijspel
met zang). Godelaine.
Brouckère, 1° Hendrik de, Belgisch

staatsman; * 1801 te Bnigge, f 25 Jan. 1891 te Brussel.
B. studeerde in de rechten. Werd bij het uitbreken der
revolutie in 1831 tot secretaris van het Nationaal
Congres gekozen en was een der afgevaardigden naar

Broughton

Eng., om Leopold van Saksen-Coburg de kroon aan te
bieden. Was daarna leider der liberalen in de kamer
en van 1862— ’65 minister-president. Als zoodanig
voerde hij een gematigd liberale politiek en herstelde
de betrekkingen met Frankrijk, die door den staats-
greep van Napoleon III verbroken waren. In 1870,
blind geworden, trok hij zich uit de politiek terug.

2° Karei de, Belgisch staatsman, broeder van
Hendrik; * 18 Jan. 1796 te Brugge, f 20 April 1860
te Brussel. Studeerde eerst in de rechten. In 1819
afdeelingschef van de Prov. Staten van Limburg,
1825 lid der Tweede Kamer. Wierp zich op als leider
der liberale oppositie en voorvechter van België ’s

zelfstandigheid. Tijdens de revolutie van 1830 werkte
hij voor een aansluiting met Frankrijk. Onder Leopold I

was hij minister van Oorlog (1831— ’32) en orga-
niseerde hij het Belgische leger. Van 1836— ’39 stond
de Brouckère nog aan het hoofd van de Belgische
Nationale Bank en van 1848— ’56 was hij burgemeester
van Brussel.

Lit.: Justi, Charles de B. (Brussel 1868).
3° Louis de, Belgisch socialistisch leider.

* 1870 te Brussel. De Brouckère trad als leider op in
de Belgische werkliedenpartij vanaf de aanvangsperio-
de. Vertegenwoordigde haar in den gemeenteraad van
Brussel, in den provincialen raad van Brabant, en
van 1925 tot 1932 als gecoöpteerd senator in den
Senaat. Redacteur van „Le Peuple”, schrijft hij vooral
over internationale politiek: was destijds kabinets-
overste van Em. Van der Velde. Professor aan de
(socialistische) arbeidershoogeschool te Ukkel en aan
de hoogeschool te Brussel (leergangen over arbeids-
stelsels en over coöperatie). Speelde een gewichtige
rol te Genève, waar hij tweemaal België vertegen-
woordigde in de vergadering en in den raad van den
Volkenbond, en de voorbereidende commissie voor de
ontwapeningsconferentie voorzat.
Lit.: Eglantine, L. de B. (Brussel). V. Gestel.

Brouckcrque, > Broekkerke.

Broucrius van IVidck, Matthaeus,
jurist, maar vooral geschied- en oudheidkundige,
die door zijn publicaties de tuinarchitectuur der
18e eeuw hier te lande vereeuwigde.
Werken: De zegepralende Vecht, enz. (2 dln. 4°

Amsterdam 1719) ;
Verheerlijkt Watergraafs- of Diemcr-

meer (fol. ibid. 21768) ; Zegepralend Kennemerland
(2 dln. fol. ibid. 2ca. 1790). — Lit.: Nw. Ned. Biogr.
Wbk.
Broughton, 1° lord John Cam Hob-

house, Engelsch schrijver en politicus, het meest
bekend als vriend en gezel van lord Byron. * 1786,

t 1869; van adellijke afkomst, bevriend met Byron
reeds als student te Cambridge, en vergezelde hem
later bijna overal tot 1822. Was minister in 1832
en 1833, 1836— ’41, 1846— ’62; tot baron verheven
in 1861. Oorspronkelijk radicaal en revolutionnair
gezind werd hij later, vooral sedert 1846, een kalme
Whig.
Werken: Reisbeschrijvingen

;
Historical Illu-

strations of the Fourth Canto of Childe Harold (1818)

;

Italy (1859) ; Rccollections of a Long Life (5 dln. 1865 ;

6 dln. 1909—*11 ; de eerste helft hiervan bevat vele
gegevens over Byron).

2° R h o d a, Eng. romanschrijfster, * 1840, f 1920.
Dochter van een Anglic. geestelijke. Woonde te
Oxford. Maakte in de zeventiger jaren fureur met haar
(voor dien tijd) vrijmoedige naturalistische liefdes-

geschiedenissen: Cometh up as a Flower (1867, Fransche
vert. Comme une Fleur, 1882); Not Wisely but too
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Well (1867); enz. Dear Faustina (1897) is een levendige

satire op het feminisme. Pompen.

Brouille, Fr. oneenigheid, twist. Met iemand

gebrouilleerd zijn = (gewoonlijk langeren tijd) in

oneenigheid leven.

Broukhuslus , Janus, of Jan v. Broek-
huizen, letterkundige, dichter van Lat. en Ned.

verzen. * 1649 te Amsterdam, f 1707 te Amstelveen,

waar een gedenkteeken voor hem werd opgericht met

een Lat. gedicht van zijn vriend > Burman den

Jongeren. Hij gaf zijn studie voor apotheker op en

begaf zich in krijgsdienst. In zijn „Carmina” (later

„Poëmata” genoemd) volgde hij met succes Proper-

tius na, wiens werken hij ook uitgaf.

Lit. : Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek (IV, 309).

Zr. Agnes.

Brounckcr (of B r o u n k e r), W i 1 1 i a m,

viscount, Engelsch wiskundige en staatsman,

kanselier en grootzegelbewaarder van Karei II.

* ca. 1620 te Castle Lyons (Ierland), f 6 April 1684

te Londen. Eerste president van de Royal Society.

Schreef over de rectificatie van parabool en cycloïde,

over de quadratuur van hyperbool en cirkel en gaf

een kettingbreukontwikkeling aan voor n.

Dijksterhuis.

Broussais, Franijois Joseph, bekend

Fransch medicus; * 1772, f 1838. Eerst soldaat, werd

hij in 1831 prof. in de alg. pathologie te Parijs. Hij

nam het systeem van Brown over, volgens wien alle

ziekten op te veel of te weinig prikkels van buiten

berusten. De te groote geprikkeldheid noemde hij

ontsteking: bijna alle ziekten kwamen voort uit de

gastro-entiritis (maagdarmontsteking) en werden

bestreden door groote aderlatingen. Daardoor werd

hij de meeste berucht arts der 19e eeuw. Schlichting.

Brousse, Paul, Fransch reformistisch socia-

list; * 1 April 1848 te Montpellier. B. verzette zich

tegen elke dwingelandij eener leer, behoorde tot de

door Bakoenin gestichte Fédération Jurassienne en

was medewerker van Guesde; B. verweet Marx, dat hij

zijn stelsel opdrong en scheidde zich van Guesde,

toen deze geheel overging tot de partij van Marx;

de partij van B. (Broussisten of possibilisten genoemd)

droeg den officieelen naam: Fédération des travail-

leurs socialistes en France, en werd een politieke

staatssocialistische partij; elke hervorming moet

volgens B. zijn een evolutie maar geen revolutie.

B. ontwikkelde vooral zijn kracht in den Parijschen

gemeenteraad.
Werk: La propriété collective et les services publiés

(1883). — Lit.: Quack, Socialisten, Personen en

stelsels (VI, blz. 328 vlg.)
;

J. Huret, Enquête sur la

question sociale en Europe (Parijs 1897).

M. Verhoeven.

Broussonetia is een geslacht uit Oost-Azië,

van de familie der moerbeiachtigen (Mora-

ceae). De meest belangrijke soort is B. papyrifera,

papiermoerbei, oorspronkelijk inheemsch in China,

doch thans ook veel aangetroffen in Korea en Japan

en op de Australische Eilanden. Deze soort heeft een

taaie, fijnvezelige schors, waarvan men door koken

en kloppen een fijne papiermassa maakt. Speciaal

het Japanschc, ongeglansde Kodzopapier is wegens

de sterkte en poreusheid, alsmede omdat het bij kreu-

ken of bladomslaan niet knettert, zeer gezocht; B.

wordt daarom in Japan veel aangekweekt. Op de Zuid-

zee-eilanden en in Zuid-Australië wordt door de inboor-

lingen, door uitkloppen der schors, een stof verkregen

ter vervaardiging van kleed ing. De Japansche B.

Kazinoki wordt als tuinplant benut en B. Kaempferi

in Oost-Azië levert ook grondstof voor papierbereiding.

Bonman.

Brouwer, 1° > Comelis (Broer).

2° Adriaen, schilder. * 1606 te Oudenaerde,

f 1638 te Antwerpen. Geboren Vlaming, kwam jong

naar Amsterdam en Haarlem; na 1631 weer te Ant-

werpen. Een der meest begaafde schilders der 17e

eeuw; hij had een veelbewogen leven, was een echte

bohémien, die steeds in schulden stak. Zijn werk is

hartstochtelijk Vlaamsch, maar sterk beïnvloed door

Hals. Van hem leerde hij een veel vrijere, lossere

behandeling der verven en een rijker coloriet. Hij is een

scherp waarnemer en groot menschenkenner; zijn

teekening is feilloos, altijd raak en vol uitdrukking.

Als onderwerpen koos hij meest arm landvolk, waar-

van hij de onmatigheid aan de kaak stelde. Geheel

oorspronkelijk zijn zijne landschappen, die, vervuld

van een poëtische stemming, modern aandoen. Zijn

rijpste werken zijn uit de laatste jaren te Antwerpen.

Hij had een grooten invloed op anderen.

Lit.: Schmidt Degener, Adr. Brouwer
;
Bode, in

Holl. und vlam. Malerschulen ;
Hofstede de Groot, in

Verzeichnis d. Werke d. hervorr. holl. Maler d. 17en

Jhdts. (III). Schreden.

3° Christophorus, Jezuïet, geschied-

schrijver. * 10 Nov. 1559 te Arnhem, f 2 Juni 1617 te

Trier. Voornaamste werken: Antiquitates annalium

Trevirensium, en Tuldenses Antiquitates.

Lit.: N. Ncderlandsch Biografisch Wdb. (II, 258);

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (II, 218, XI.

1626).

4° Comelis Adriaenszoon, > Cor-

nelis Brouwer.

5° Hendrik, leidde in 1613 een scheepvaart

naar Achter-Indië, bekleedde in Holland jarenlang

een vooraanstaande positie in het beheer van den Oost-

Indischen handel, en was van 1632 tot 1636 gouver-

neur-generaal van Nederlandsch-Indië. * omstreeks

1588, f 1634 in Chili, op een voor de West-

Ind.sche Compagnie ondernomen tocht naar de West.
Berg.

6° L u i t g e n Egbertus Jan, wiskundige

en philosoof. * 1881 te Overschie. Sedert 1912 hoog-

leeraar te Amsterdam. In de wijsbegeerte is B. de

voornaamste vertegenwoordiger van het wiskundig

> intuïtionisme, dat in aansluiting bij H. Poincaré

een, naar sommigen zeggen, revolutionnaire richting

inslaat. Door het niet als geldend aanvaarden der

klassieke logica, tenzij in zooverre deze zelf op wiskun-

de berust, en met name door het verwerpen van het

> principium tertii exclusi voor niet-eindige syste-

men, heeft B. een bijna van den grond af nieuwen

opbouw der wiskunde noodzakelijk gemaakt (vgl. als

voorbeeld hiervoor de artikelen over intuïtionistische

verzamelingsleer in de Mathematische Annalen).

Ondanks deze op het eerste gezicht al te radicale

afwijking van de Thomistisch-Aristotelische wijsbe-

geerte staat B. toch in vele opzichten dicht bij deze

wijsbegeerte, vooral in zijn scherpe probleemstelling

(bijv. der mathematische existentie) en klare begrips-

definities (bijv. van het continuüm).

Werken: Over de grondslagen der wiskunde

(diss. 1907) ;
Wiskunde, Waarheid en Werkelijkheid

(1919) ;
Zur Begründung der intuitionistischen Mathe-

matik (Mathematische Annalen 1925—*26, 93 vlg.).

Drost
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7° Willem Coenraad, Nned. kunstenaar,

vooral als beeldhouwer bekend. * 19 Oct. 1877 te

Leiden, f 23 Mei 1933 te Leiderdorp. Werkte eerst

onder K. Verster in decoratie. Stichtte met van Eek
de groep „De Kunst om de Kunst” en ontwierp meube-
len. Na eerst bij Goedewaagen in Gouda het plateel-

bakken geleerd te hebben, begon hij zelf daar een

kleine pottenbakkerij, waar hij de oude methoden
van sgrafitto en zgn. ringelooren toepaste en groote

vaardigheid in het gebruik van gegloeide glazuur-

kleuren aan den dag legde. Na een periode van inzin-

king opende hij in 1901 een nieuwen oven „Vredelust”

te Leiderdorp, een werkplaats, die zich uitbreidde en

in 1929 aan „Keramidon” van Arnhem werd over-

gedaan. Vooral in de latere jaren van zijn leven

ontwierp hij veel beeldhouwwerk (1908, adelaar in

het hof van het Vredespaleis in Den Haag). Zijn

sierlijk aardewerk vooral vond ruime verbreiding in

en buiten Nederland. Beeldhouwwerk leverde hij

(in „exotus” materiaal, een mengsel van steen met alle

soort ertsen) o.a. voor het station te Maastricht, het

paleis van Justitie van Den Bosch en het raadhuis van
Katwijk aan Zee. Knipying

.

Brouwers, 1° Co.melis (de), ook Braxa-
toris, hoogleeraar te Leuven. * te Weert, primus der

philosophie te Leuven in 1491, licentiaat in de theolo-

gie in 1514, rector in 1517, prof in de ethica 1620,

kanunnik van St. Donaas te Brugge, doceerde tot zijn

dood.
L i t, : N. Ned. Biogr. Wdb.
2° J a n Willem, redenaar, letterkundige,

geschiedschrijver en journalist. * 1 Jan. 1831

te Margraten (bij

Maastricht), f 3

Maart 1893 te

Maastricht. 1854
priester gewijd,

leeraar te Roer-
mond. 1863 rector

van het St. Ber-

nardusgesticht te

Amsterdam en

hoofdredacteur

van „De Tijd”.

1872-’93 pastoor

te Bovenkerk. B.

streed zeer voort-

varend om aan de

Ned. Katholie-

ken de plaats te

_ __ bezorgen, die hun
J. W. Brouwers.

in het openbare
leven toekwam. De „abbé” was ook een krachtige

propagandist voor hetVondelstandbeeld te Amsterdam.
Geschriften o.a. : Nederland en Pius IX

;

Het Eeuwfeest van Heiligerlee (1867). — Lit.

:

J. C.

v. d. Loos, J. W. Brouwers (Nieuw Ned. Biogr. Wdbk.
II 1912) ;

J. Pcrsijn, Schaepman (II 1916) ;
G. Brom,

Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland
(1930). de Haas.
3° Jules, Limburgsch schilder. * 26 Juli 1869

te Gulpen. Studeerde in Den Haag en in Scheveningen
(bij Gabriël), werkte veel in Venray en Groesbeek.
Vooral als wolkenschilder van belang. Visschersstuk-

ken.
Lit.: Plasschaert, Korte Gesch. der Holl. Schilder-

kunst
(

21923, 125 vlg.).

4° P i e t e r, medestichter en eerste alg. secretaris

van het Davidsfonds in België; schoolopziener. * 1825
te Stokheim. f 1897 te Achel. Schreef opvoedkundige
werken en bundels met huiselijke en vaderlandsche

poëzie, meest gelijkvloersch of gezwollen.

Brouwerseilanden, door de Brouwerstraat
gescheiden van den vasten wal van Sumatra. De
bewoners doen veel aan troeboek-visscherij.

Brouwershaven, gem. in Zeeland op eiland

Schouwen aan de Grevelingen. Omvat alleen het stadje

B. met ca. 1 250 inw., waarvan ca. 850 Ned. Herv.,

300 Geref. Opp. 225 ha kleigrond. Landbouw, visscherij

(garnalen), industrie (garnalenpellerij). Tramverbin-
ding met Zierikzee en Burg.

Bezienswaardigheden: Stadhuis met voorgevel van
1599; Ned. Herv. kerk uit de 13e eeuw; standbeeld
van Jacob Cats, die hier in 1577 geboren werd.

v. d. Broelc.

Bij B. werd 1426 de vloot van Humphrey van Glo-
cester vernietigd en het leger verslagen. > Jacoba
van Beieren.

Brouwershaven, Adriaan Cornelis
van, priester; * in Zeeland, f 1556 te Leuven;
licent in de theologie, prof. te Leuven vanaf 1547,

doceerde theologie in 1651 en werd rector in 1555.
Lit. N. Ned. Biogr. Wdb.
Brouw ershavenschc Gat, zeegat ten N.W.

van Schouwen, tusschen de zandplaten Banjaard en
Ooster. Geeft toegang tot de Grevelingen; heeft een
diepte van ong. 8 m en was van beteekenis ten tijde

dat groote zeilschepen op de reede van Brouwers-
haven kwamen.
Bromvgerst, gerst, welke zich bijzonder leent

voor de bierbrouwerij. Op het verbouwen legt men zich

in Nederland meer en meer toe. Soorten: Svalöf Prin-

cesse gerst I en II; Svalöf Zegegerst; Spratt Archer
zomergerst, e.a.

Brouwhuis (N. Br.) behoort als rectoraat gedeel-

telijk tot de gemeente > Bakel en Milheeze, gedeelte-

lijk tot Deume en Helmond. Vanaf 1400 wordt in de
Luiksche registers een St. Catharinakapel te B.
vermeld. In 1598 werd het patronaatsrecht en beneficie

overgedragen aan de Commanderij van Gemert, die

het behield tot den Franschen tijd. In 1926 werd er

een school gesticht, in 1929 een rectorale hulpkerk
van O. L. Vrouw gebouwd.

Lit. Brouwhuis voorheen en thans 1400—1929.

Knippenberg.
Browallia, een familie der nachtschaden

(Solonaceae), komt uit Zuid-Amerika, hoofdzakelijk

Chili. Als tuinsierplanten, met blauwgctinte of witte

bloemen, bijv. B. demissa, zijn de soorten van dit

geslacht nogal gezocht.

Brown ,1° Charles Brockden, een der

allervroegste Amerikaansche romanschrijvers; * 1771,

f 1810; van Quaker-afkomst, als romanticus onder in-

vloed van William God win enMrs. Radcliffe
;

invloed op S h e 1 1 e y.
Werken: Wieland, or The Transformation (1798)

;

Ormond (1799) ;
Arthur Mervyn, or Memoirs of the Year

1794 (1800) ;
Edgar Huntly (1801) ;

enz. — U i t g.

:

verzamelde werken (6 dln. 1857 en 1887, deels herdrukt
sedert 1928). — Lit.: M. S. Vilas, Monogr. (1904)

;

M. Fricke (Hamburg 1911) ;
bibliogr. in The Cambr.

Hist. of Amer. Lit. (I 1917). Pompen.
2° Ernest William, Eng. astronoom,

* 1866 te Huil. Professor in de wiskunde aan het

Haverford-college (Pennsylvania) van 1891 tot 1907,

daarna prof. in de wiskunde aan Yale University.

Publiceerde in 1909 tafels van de beweging van de
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maan, waarvan hij de berekeningen zelf had uitgevoerd

en die sindsdien den grondslag vormen van de opgaven
van plaats en beweging van de maan in de astrono-

mische en zee-almanakken. P. Bruna.

3° Ford Madox, Engelsch schilder, * 1821,

f 1893. Geschoold onder Gregorius (leerling van
David te Brugge) en door Wappers te Antwerpen en

vertrouwd met het werk van Comelius en Overbeck,

was hij nauw met de Eng. Prae-Raffaëlieten verbonden,

zonder tot hun kring te behooren. Hij besefte, dat de

verjonging der kunst niet van verandering van onder-

werp (klassiek, romantisch, enz.) afhing, noch, zooals

bij de Duitsche Prae-Raffaëlieten, van stichtelijke

imitatie, maar van een terugkeer naar den geest en de

methodes van de vroeg-Ital. schilders; en zoo was

hij de eerste onder de modernen, die probeerde te

schilderen, wat hij werkelijk zag (ofschoon hij, gelijk

de Prae-Raffaëlieten, neiging vertoonde, zooals bijv.

in zijn „Work”, onder den last van het detail verloren

te gaan) en, gekant tegen de academische voorliefde

voor „bruine” schilderijen, herstelde hij in de kunst

den gloed en de zuiverheid van het koloriet door op

witten ondergrond te schilderen. Zijn naar verhouding

weinig talrijke werken behandelen in hoofdzaak

historische onderwerpen en bevatten o.a. 12 groote

fresco’s,welke de geschiedenis van Manchester illustree-

ren (Manchester, City Hall), „De terechtstelling van
Maria Stuart”, „Chaucer aan het hof van Eduard IIP*.

Het meestbekende doek, misschien zijn meesterwerk,

is het warme en natuurware „Christus, die Sint Petrus

de voeten wascht” (Londen, National Gallery).

L i t. : F. M. Hueffer, F.M.B. (1896) ;
H. Rossetti,

F. M. B. (1902). Doyle-Davidson.

4° George Douglas, Schotsch schrijver

van een beroemden roman. * 1869 te Ochiltree, Ayr-

shire, als zoon van een boer; f 1902. Stud. te Glasgow

en Oxford. Schreef kort voor zijn dood The House with

the Green Shutters, een bitter realistische beschrijving

van het boerenleven in Ayrshire, voorlooper van het

modem realisme in Schotland. Pompen .

5° Henry Kirke, N. Amerikaansch beeld-

houwer; * 1814 te Leyden (Massachusetts), f 1886 te

Newburgh (New York). Leerde eerst te Boston onder

Chester Harding schilderen, werd spoorwegbeambte,

ging 4 jaar naar Italië (1842—1846). Hij goot zijn

bronzen zelf. Van hem zijn vooral bekend ruiter-

standbeelden (o.a. van George Washington in New
York, Union Square). Zijn gelijknamige neef en leer-

ling (* 1857) vervaardigde eveneens ruiterstand-

beelden. Zijn bekendste werk is echter de „Buffel-

jacht”. Knipping.
6° John B., Schotsch geneesheer. * 1736,

f 1788. B. studeerde onder Cullen te Edinburgh;

E
ubliceerde 1780 zijn „Elementa medicinae”. Hij

racht de geheele geneeskunde op twee begrippen terug:

nl. sthenie, sterkte door krachtige prikkels, en asthenie,

zwakte door te zwakke prikkels; ook nog indirecte

asthemie door al te sterke prikkels. Zijn systeem

was korten tijd zeer verspreid, maar werd daarna

algemeen verlaten. Schlichting.

7° R o b e r t, ook genaamd > Browne.
8° Robert, Schotsch plantkundige; * 1773,

f 1858; studeerde te Edinburgh medicijnen en plant-

kunde. In 1798 maakte hij kennis met Joseph Banks,

die er voor zorgde, dat B. in 1800 deelnam aan een

expeditie naar Australië. In 1805 keerde hij met een

groote verzameling terug, die hij bewerkte. In 1810

werd hij bibliothecaris bij Banks, nadat hij eerst dezelf-

de betrekking gehad had bij de Linnean Society.

In de jaren 1849— ’63 was hij president van dit genoot-

schap. Tusschen 1825 en ’30 maakte hij studie van
kleine deeltjes, die in water zweven, welker beweging
naar hem > Brownsche beweging genoemd wordt.
Werken: Prodromus Florae Novae Hollandiae

(1810) ;
General Remarks geographical and systematical

on the Botany of Terra Australia (1814). Bouman.
9° S t e p h e n S. J., Iersch Jezuïet met groote

verdiensten voor het Katholieke boek- en bibliotheek-

wezen. * 1881. Oprichter in 1922 en leider van de

Central Catholic Library in Dublin.
Werken: A Reader’s Guide to Irish Fiction (1910);

A Guide to Books on Ireland (1912) ;
The Realm of

Poetry (1921) ;
Ireland in Fiction

;
Poetry of Irish

History.

10° T o m, Anglicaansch polemisch schrijver.

* 1663, f 1704; 4 jaar student te Oxford en 3 jaar

leeraar te Kingston; leidde van 1687 af een losbandig

leven te Londen; verdiende zijn kost met vertalingen

en ruwe satiren, o.a. op Dryden en sir Richard Black-
more.

Browne, 1° Charles Farrar, Amer.
humoristisch schrijver. * 1834, f 1867 in Engeland.

Redacteur van de Cleveland Plain Dealer. Zijn beschrij-

ving van de lotgevallen van Artemus Ward, een kermis-

reiziger, maakte zooveel opgang, dat de schrijver zelf

onder dien naam bekend is gebleven. Onder dezen

naam schreef hij ook voor Punch.
U i t g. van zijn werken (1875, 1890 en 1910). —

L i t. : H. R. Haweis, American Humorists. Pompen.
2° Edward Granville, Engelsch medicus,

later Oriëntalist, prof. te Cambridge in Perz. en Arab.
wetenschappen. * 1862, f 1926. Hij schreef o.a.

Literary History of Persia until the time of Firdawsi

(2 dln. Londen 1906; bijgewerkt in 1906, 1920 en 1924).

3° (Ook Brown), Robert, de stichter van de

sekte der Brownisten of Barrowisten en de weg-
bereider van het Congregationalisme.
* omstr. 1550, f 1633 te Northampton. Studeert te

Cambridge. Hij eischte de absolute onafhankelijkheid

en zelfstandigheid der afzonderlijke godsdienstige

gemeenten en weigerde elke inmenging van het bis-

schoppelijk of wereldlijk gezag. In de Kerk alles door

en alles voor het volk, was zijn program. Met zijn

vriend Robert Harrison stichtte hij in dien geest een

gemeente te Norwich, waarvan de meeste leden naar

Middelburg uitweken. Deze gemeente ging in oneenig-

heid onder. Na zijn terugkeer werd Browne ’s houding
tegenover de Anglicaansche Kerk verzoenender en in

1591 aanvaardde hij na wijding door den bisschop een

rectoraat in Northamptonshire. Een twist bracht hem
in de gevangenis, waar hij stierf. Na zijn dood ging

zijn partij in andere sekten verloren.

L i t. : C. Burrage, The True Story of Robert Browne
(1906) ;

Christel. Encycl. (I 1925, 386) ;
Encycl. Brit.

(IV 141929, 268-269; VI, 247-248). Wachters .

4° Sir Thomas, Engelands geniaalste Barok-
schrijver in proza; geneesheer van zijn vak, encyclo-

paedisch in geleerdheid. *
1605, f1682. Stud. te Oxford,

reisde op het vasteland, promoveerde te Leiden en te

Oxford, en vestigde zich te Norwich. Geridderd in

1671. De vreemdsoortige onderwerpen van zijn belang-

stelling, de wonderlijke verscheidenheid van zijn

toespelingen, de enorme veelheid van zijn weten ver-

bonden met een deels bewuste, deels onwillekeurige

naïveteit van opvatting en voorkeur, de mengeling
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van humor en zachte ironie met diepe levenswijsheid

en hooge gedachtenvlucht, uitgedrukt in een steeds

varieerende en steeds harmonieuze taalmuziek, dit

alles maakt zijn werken tot een goudmijn voor den

liefhebber van antiquarische curiosa en tot een prik-

kelenden feestdisch voor den litterairen fijnproever.

Werken: Religio Medici (1643, op Index 1645,

Lat. vert. 1644, Ned. vert. 1665, *68, ’83) ; Vulgar Errors

(1646) ;
Urn Burial (1658) ;

The garden of Cyrus (1658)

;

andere werken onvoltooid en gedrukt na zijn dood. —
U i t g. : volledig in 4 dln. (1835) ;

in 3 dln. (1904, ’27)

;

prachtuitg. in 6 dln. (1931—*32). — L i t. : Monogr.
van E. Gosse (1905) ;

01. Leroy (1931) ;
over zijn proza-

muziek N. R. Tempest, in Rev. of Engl. Studies (1927).

F. Olivero, Studi Britannici (1931) ; O. Leroy, A French
Bibliography (1932) ;

J. Loiseau, in Revue Anglo-Amer.
(X 1933).

5° Thomas Alexander, populair Austra-

lisch romanschrijver. * 1826, f 1915. Australisch

magistraat, die in 1888 zeer populair werd met zijn

levendig geschreven realistische schetsen van het

Australische kolonistenleven: Robbery under Arms
(1888); The Miner ’s Right (1890); The Squatter’s

Dream (1890); A Colonial Reformer (1890). Deze
romans, en andere van mindere bekendheid, verschenen

onder pseudoniem: Rolf Boldrewood.
6° W i 1 1 i a m, de Eng. herdersdichter. * 1591,

f1643.Student in de rechten. Voornaamste werken:
Britannia’s Pastorals (le dl. 1613 ;

2e dl. 1616;

3e dl. bleef ongedrukt tot 1852) en The Inner Temple
Masqué (1614). Zijn herdersdichten munten uit door

eenvoud en nauwkeurige natuurbeschrijvingen; hij

toont zich een dankbaar leerling van S p e n s e r,

maar is minder zuiver romantisch en minder onge-

kunsteld. Pompen.

Brovvn-eilanden of E n i w o t o k, atol in

den Gr. Oceaan, 11° 40' N., 162° 30' O. (Marshal-

eil.), bestaande uit een 30-tal dichtbegroeide lage

koraaleilanden door rif onder water verbonden.

Omtrek atol 150 km; opp. der eil. 6 km2
;
bewoond

door ongeveer 80 Inheemschen; bananen en de brood-

vruchtboom leveren er het voedsel; ook aanvoer van
levensmiddelen; aanplant van kokosnoot voor den

handel. Zwagemakers.

Browning, zelflaadpistool met magazijn in de

greep; in 1897 door den Amerikaan J. N. Browning
uitgevonden.

Browning, 1° mrs., meisjesnaam E 1 i z a -

beth Barrett
M o u 1 1 o n, echt-

genoote van R.
Browning; Eng.
dichteres. * 1806
van rijke ouders

te Kelloe in Dur-
ham, If 1861 te

Florence. Zeer be-

gaafd als kind;

haar heldendicht

op den slag van
Marathon in 4
boeken werd ge-

drukt toen zij 13
jaar oud was. Twee
jaar later brak een

ongeval haar ge-

zondheid, en in

1826 stierf haar
moeder en verloor [de vader zijn fortuin. Woonde

daarop als invalide bij haar vader in Londen.

Daar schreef zij tal van gedichten o.a. The Cry of

the Children (1843). Daar maakte zij kennis met
R. Browning (Sonnets from the Portuguese), die

haar in het geheim in 1846 huwde en overbracht

naar Florence (Casa Guidi) tegen den wil van haar

vader. Daar schreef zij haar groot, autobiographisch

en pseudo-philosophisch gedicht in blanke verzen

Aurora Leigh (1857) en vele andere gedichten. Zeer

ongelijk. Het meest bekend zijn: Casa Guidi Windows
(vol liberale politiek met goede dichterlijke beschrij-

vingen); Poems beforeCongress (enkel liberale politiek);

Bianca among the Nightingales; Lord Walter’s Wife;

Pan is dead; Bertha in the Lane; enz.

U i t g. : F. G. Kenyon, Brieven (1897) ;
gedichten,

volledige uitg. (1904). — L i t. : Monogr. van Isabel

C. Clarke (1929), en Louise S. Boas (1930). Over do

beide Brownings : O. Burdett (1929) ;
D. G. Loth (1929,

1931). Haar avontuurlijke reis naar Florence is geroman-
tiseerd door Carola Lenanton (1929), en gedramatiseerd

door Rudolf Besier (1930).

2° R o b e r t, Eng. dichter, tijdgenoot en tegen-

hanger van Tennyson. * 1812 te Londen, f 1889 te

Venetië. Zijn va-

der was een dich-

terlijk bankbe-
diende (f 1866),

zijn moeder (f

1849) afkomstig

van Hamburg. Hij

koos als jongen

reeds de dicht-

kunst als beroep.

Eerst onder de
betoovering van
Byron, dan van
Shelley en Keats.

Eerste dichter-

lijke ideeën, zeer

onrijp, uitgestort

in Pauline (ge-

drukt 1833). Rei-

zen naar Rus-
land (1833) en Italië (1834, ’38, ’44). Paracelsus

(1835) en Sordello (1839) toonen den aard van zijn

genie. De serie Bells and Pomegranates (1841
—

’46)

bevat zijn levendigste gedichten. Huwelijk in 1846
met mrs. Browning. Sedert gevestigd te

Florence; maar herhaaldelijk reizen naar Frankrijk,

Engeland en Ital. steden, vooral Rome. In dezen tijd

staat zijn dichterlijk talent in vollen bloei: Christmas-

Eve and Easterday (1850); Men and Women (1855).

Zeer gelukkig huwelijk verbroken door den dood van
zijn vrouw in 1861. B. verliet Florence om er nooit

meer terug te keeren. Van 1861 af hield B. zijn domi-
cilie in Londen, maar de zomers bracht hij gewoonlijk

door aan de Fransche kust of in Schotland. Hij gaf

in 1868 zijn verzamelde gedichten uit in 6 dln., en
zijn hoofdwerk The Ring and the Book in 1869. Van
dien tijd af was hij, met Tennyson, de eerste dichter

van Engeland. Zijn fantastisch Fifine at the Fair

verscheen in 1872; Aristophanes ’ Apology in 1875;
de vertaling van de Agamemnon van Aeschylus in

1877. In 1878 bezocht hij voor het eerst sedert 1861
Italië weer, en ging er sedert dien geregeld heen,

vooral Venetië en Verona, nooit Florence. Intusschen

groeide de bewondering voor zijn werk in bepaalde
kringen tot vereering, en in 1881 werd te Londen een

R. Browning.
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Browning Society opgericht. Dramatic Idylls verscheen

in 1879 en ’80; Ferishtah’s Fancies in 1884;

Parleyings with certian People of Importance in their

Day in 1886. Zijn gezondheid begon te wankelen.

Bij een bezoek aan Italië in den herfst van 1889 werd

hij bedlegerig en stierf 12 Dec. 1889 te Venetië.

Begraven in Westminster Abbey.
B. is op de eerste plaats dramatisch psycholoog,

die zich altijd tracht in te leven in de psyche van een

ander hem geheel vreemde, liefst zelfs onsympath eke

figuur in een critische situatie. De dramatische

psychologische monoloog is zijn geliefkoosde kunst-

vorm. Niet het drama. Zijn 8 drama’s zijn als drama’s

mislukt, behalve misschien Colombe’s Birthday

(1844), al is er meesterlijke kracht in Strafford (1837)

en heerlijke lyriek in Pippa Passes (1841). B. is een

meester der lyriek: The Lost Mistress, Meeting at

Night, Cavalier Tunes, How they brought the good

News, enz. Maar zijn meest eigen talent spreekt uit

zijn dramatische monologen: A Woman’s Last Word,

Fra Lippo Lippi, Andrea del Sarto, How it Strikes a

Contemporary, Mr. Sludge the Medium, Rabbi Ben
Ezra, Abt Vogler, enz. Zijn meesterwerk The Ring

and the Book kiest een ongure Romeinsche moord-

geschiedenis uit het jaar 1698 als onderwerp, en laat

dit in elf verschillende monologen verhalen, waardoor

wij alle beoordeelingen en toonaarden, van de hel af

tot den hemel toe, te hooren krijgen; de hel spreekt

in den moordenaar, de hemel in het doodelijk gewonde
meisje, en beide in paus Innocentius.

De taal van B. is moeilijk verstaanbaar, om haar

gedrongenheid en impressionistisch karakter, en zijn

rhythme is zelden vloeiend. Hij staat in bewuste

oppositie tegen alle dichterlijke conventie en heeft een

voorkeur voor ineengedrongen en zelfs verwrongen zins-

wendingen, voor de energie van Germaansche conso-

nanten-combinaties boven de muziek van heldere

Latijnsche klinkers. Hij heeft zijn eigen taal evenzeer

als Carlyle.

De godsdienst van B. is in den geest van Carlyle,

een vaag Christendom zonder redelijken grondslag,

zonder leerstellingen, met als eenige geboden: men-
schenliefde en menschendienst. Ofschoon hij tracht

zich dramatisch in te voelen en in zoover objectief

te blijven, was zijn diepste bewustzijn vol hartgrondige

verachting voor allen dogmatischen godsdienst,

vooral voor het Katholicisme, dat zich in zijn Italiaan-

sche omgeving overal aan hem opdrong. In de monolo-
gen van priesters en bisschoppen is altijd meer satire

of parodie dan humor of waarheid. Zie bijv. Soliloquy

of the Spanish Cloister, Christmas-Eve and Easter-

Day, The Bishop Orders his Tomb, Fra Lippo Lippi,

Bishop Blougram’s Apology, Caliban upon Setebos,

A Death in the Desert, de priester- en de paus-figuur

in The Ring and the Book, enz. Een eigen levensphilo-

sophie schijnt B. nooit gehad te hebben. Zijn ideaal

is de streving naar de hoogste lamst, de volle ontwik-

keling van alle menschelijke vermogens, vooral van
het gevoelsleven, gevolgd door een onsterfelijkheid

zonder loon of straf, maar waarin alles tot volmaakt-
heid komt. Wegens de energie waarmede hij deze

ideeën uitdrukt en moduleert in duizend variaties,

heeft hij den naam van optimist gekregen. Feit is,

dat moderne geestverwanten in zijn werken vaak een

gezonden prikkel tot levensmoed vinden, terwijl

Katholieken hem alleen kunnen bewonderen om zijn

virtuositeit.

Uitgaven van afzonderlijke werken en bundels

zeer talrijk
;
ook bloemlezingen

;
volledige uitg. in 2 dln.

f1896)
;
in 1 dl. (1930) ;

in 10 dln. door Sir F. G. Kenyon
(1912, centenary ed.). — L i t. : A. Symons, Introd. to

the Study of B. (1886 en 1906) ;
E. Berdoe, B. Cyclopacdia

(1892); monographieën van G. K. Chesterton (1903);
E. Dowden (1904) ;

C. H. Herford (1905) ;
P. de Reul,

L’Art et la Pensée de B. (1929). Concordance in 2 dln.

door L. N. Broughton en B. Stelter (1925). Studies over

The Ring and the Book van : A. K. Cook (1920) ;
J. Cas-

sidi (1924) ;
M. J. Moses, Ch. Porter en H. A. Clarke

(1927) ;
F. T. Russcll (1929) ;

E. Dowden (1930). Over
ethische en godsdienstige beteekenis van B. : Fl. Delattre

(1913) ; H. L. Hovelaque, La Jeunesse de B. (1932) ;

W. F. P. Stockley, in Thought (1926) ;
A. Allen (1932).

Over versificatie : H. H. Hatcher (1929.) Pompen.

Brovvn-relais, een mechanisch relais, waardoor

zwakke telegraafsignalen op den ontvangpost worden
versterkt, waardoor hun ontvangst vergemakkelijkt

wordt.

Brownsbergen, N. uitloopers van het van Asch
van Wijck-geb., tusschen de Kleine Saramacca en de

Miendrineti.

Brownsche beweging. In 1827 ontdekte

Robert Brown, dat zeer kleine, slechts met een sterk

vergrootende microscoop zichtbaar te maken deeltjes,

welke zich in een vloeistof bevinden, in voortdurende

onregelmatige beweging zijn. Een groot aantal onder-

zoekingen wees uit, dat geen voldoende verklaring

er van kon gegeven worden met behulp van de toenter-

tijd bekende physische verschijnselen, zooals tempe-
ratuurverschillen, gevolgen van chemische reacties,

enz. De uitvinding van het ultramicroscoop door

Siedentopf en Zsigmondy maakte door de enorme
vergrooting van dit instrument een nauwkeuriger

studie van de Brownsche beweging mogelijk, zoodat

alle eigenaardigheden er van nauwkeurig vast te leggen

waren.

Eerst in 1906—1906 slaagde A. Einstein er in (en

onafhankelijk van hem M. v. Smoluchowskij) met
behulp van de kinetische gastheorie een verklaring

van het verschijnsel te geven. De oorzaak was te zoeken

in de warmtebeweging der vloeistofmoleculen, welke

door onregelmatige botsingen met de bovengenoemde
deeltjes de bewegingen veroorzaken. Men kan nu
bewijzen, dat hoe grooter de aantallen moleculen

zijn, die tegen een deeltje botsen, des te regelmatiger

deze botsingen over de verschillende zijden van het

deeltje verdeeld zijn. Dit verklaart, waarom uiterst

kleine deeltjes zeer snel, daarentegen reeds met het

bloote oog waarneembare deeltjes heclemaal niet

meer bewegen. Ook is in overeenstemming met de

theorie, dat bij hoogere temperatuur de bewegingen
sneller zijn.

Verder bewezen Einstein en Smoluchowskij, dat het

mogelijk is, uit de doorsnede van de deeltjes, de wrij-

vingscoëfficiënt van de vloeistof en het gemiddelde
kwadraat van den afgelegden afstand het getal van
Loschmidt (aantal moleculen per grammol) te

berekenen. De metingen van Chaudcsaigucs (1908)

gaven een volkomen bevestiging van de theorie.

De beste experimenten op dit gebied zijn van
Th. Svedberg met het ultramicroscoop en van J. Perrin.

Het hieruit berekende getal van Loschmidt bleek

in goede overeenstemming met de langs geheel anderen

weg berekende waarden van Planck en Rutherford

te zijn (6, 6. 1023).
Behalve een translatorische hebben de deeltjes ook

een rotatorische Brownsche beweging, en treedt het

verschijnsel niet alleen op in vloeistoffen (guttegom
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in water), doch ook bij gassen (rook in lucht) en bij

vaste stoffen (colloïdaal goud in glas).

De moderne meetinstrumenten zijn reeds zoo ver-

fijnd, dat de Brownsche beweging een ernstige moei-

lijkheid in den weg legt aan verdere vervolmaking,

bijv. bij den snaargalvanometer.

L i t. : A. Einstein, Annal d. Phys. (17e j g. 1905,

549 ;
19e jg. 1906, 371) ;

Th. Svedberg, Die Existenz der

Moleküle (Leipzig 1912) ;
J. Perrin. Les Atomes (Alcan

1913) ;
E. Bloch, Théorie cinétique des gaz (Parijs 1925).

J. v. Santen.

Brownsche telefoon, > Telefoon.

Brown Scott, James, N. Amer. beoefenaar

van het internationaal recht en diplomaat. Technisch

gedelegeerde der Ver. Staten op de 2e vredesconferentie

te Den Haag in 1907; afgevaardigde naar de Parijsche

conferentie van 1910; secretaris van de Camegie-
stichting voor internationalen vrede en directeur der

afdeeling voor internationaal recht; docent in het

internationaal recht en de buitenlandsche betrekkingen

der Ver. Staten aan de in 1919 opgerichte School of

foreign service der Georgetown-universiteit te

Washington.
Werken: o.m. An International Court of Justice

(New York 1916) ;
The recommendations of Habana

concerning international organization (New York 1917);

The project of a Permanent Court of International

Justice (Washington 1920) ;
Cases on international law,

principally selccted from decisions of English and Ameri-

can courts (St. Paul 1922) ;
The international confe

rences of American States, 1889—1928 (New York enz.

1931). v. d. Kamp.
Brown-Séquard, Charles Eduard,

Fransch arts en physioloog; * 1818 op Mauritius;

van Amer.-Fransche afkomst. Werd 1840 arts te Parijs,

1878 opvolger van Claude Bernard in de physiologie.

Groot en algemeen bekend experimenteel physioloog.

Vooral bekend door de verjongingsproeven, door

sap van geslachtsklieren bij zich zelf in te spuiten.

Ook het ziektebeeld, dat veroorzaakt wordt door

ha lfzijd ige doorsnijding van het ruggemerg, is naar

hem genoemd. Schlichting.

Brown-Séquard’schc verlamming noemt
men het symptomencomplex bij halfzijdige beschadi-

ging van het ruggemerg. Indien het ruggemerg half-

zijdig gekwetst is, zal aan de zijde van het letsel een

spastische spierverlamming bestaan en het diepe

gevoel gestoord zijn, daarentegen is aan de gekruiste

zijde de waarneming voor pijn en de temperatuur-

gewaarwording verdwenen resp. verminderd. Klessens.

Brownson, O r e s t e s, Amer. schrijver en

Kath. bekeerling. * 1803, f 1876. Sociaal werker en

journalist; dominé van twee of drie eigen godsdiensten,

en ten slotte in 1844 Katholiek. Gaf zijn eigen tijd-

schrift uit: Brownson ’s Quarterly Review van 1844

tot 1864, en 1873 tot 1875, waarin hij vooral de theo-

rieën van Emerson bestreed. Charles Elwood (1840)

is een autobiogr. roman; The American Republic

(1865) zijn beste werk.

U i t g. van zijn werken door zijn zoon (20 dln. 1883

—

’87).— Li t. : H. F. Brownson, biogr.(3 dln. 1898—1900).

Pompen.

Brownsville, grensstad in den N. Amer. staat

Texas (26° 10' N., 97° 25' W.), dicht bij de monding

van de Rio Grande del Norte gelegen, recht tegenover

de Mexicaansche stad Matamoros. In 1930: 22 021 inw.,

in 1920 daarentegen slechts 11 791. B. heeft haar bloei

aan het spoorwegverkeer te danken (1904), en is o.a.

verbonden met Point Isabel, aan de Golf van Mexico,

waar de Amerikaansche regeering onlangs een haven

heeft laten bouwen (1928); drijft een levendigen handel

met N. Mexico, en is het handels- en financieel centrum

van de rijke vallei van de Neder-Rio Grande (
1
/3

geïrrigeerd; groeiseizoen van 365 dagen; voornaamste

producten: pompelmoezen, primeurs, katoen en maïs).

Polspoel .

Broxeele, > Brokzeele.

Brozik, V a c 1 a v, Tsjechisch schilder, * 1851

te Tremosjna, f 1901 te Parijs. Was zoon van een smid.

Lithographeerde aanvankelijk, teekende veel naar de

natuur, bezocht in 1868 de Praagsche academie, doch

sloot zich spoedig daarna geheel bij Emil Lauffer aan.

Na de eerste successen bezocht hij de Dresdensche

academie, en studeerde daar de oude Duitsche meesters.

Hij voelde het ontoereikende zijner techniek en ging

zich daar te München in bekwamen. Na een kort ver-

blijf in Praag trok hij naar Parijs (1876) en sloot zich

daar bij Munkacsy aan. Drie jaren later maakte hij

een reis naar Nederland. In 1893 werd hij professor

aan de academie van Praag, in 1896 lid van de Parijzer

Kunstacademie. B. is een historieschilder van groote

lijn, hij houdt van kolossale afmetingen. Zijn koloriet

is hevig, zonder overgangen, soms dissonant. Hier en

daar schiet zijn technisch kunnen te kort. Zijn werk is

zonder veel diepte en vooral op het uitwendige bere-

kend (portretten, kostuums).

Voorn, werken: Veroordeeling van Jan Hus
op het Concilie van Constanz (1883, raadhuis te Praag)

;

Columbus aan het Spaansche hof (1884—*85) ;
Tu Felix

Austria nube (1897). — L i t. : Oliva-Madl, V. B. (1903)

;

Matejtsjek, Modern and contemporary Czech. art.

(1924) ;
Worth, Céskoslovenské uméni (1926).

Knipping.

Bruant, L i b é r a 1, Fransch architect; * 1637

te Parijs, f 1697 aldaar. Zijn werken zijn in streng

Klassicistischen stijl gehouden. Het bekendste werk
van zijn hand is het Hotel des Invalides in Parijs, dat

door den koepelbouw Hardouin-Mansart zijn bekro-

ning kreeg. B. voltooide de door P. Lemuel ontworpen

en begonnen N. D. des Victoires en de kapel van het

Hotel de la Salpétrière.

L i t. : Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18.

Jahrhunderts (1915). Knipping .

Bruce, 1° Charles Granville, Engelsch

generaal; * 7 April 1866. Hij was in 1922 leider van
de tweede Engelsche Mount Everest-expeditie.

Werken: Twenty Years in the Himalaya (1910) ;

The assault on Mount Everest (1922).

2° Sir D a v i d, Engelsch officier, die in 1886

in de milt van lijders aan Maltakoorts den verwekker

vond dier ziekte (micrococcus melitensis) en wien het

gelukte dien ook op voedingsbodems te kweeken.
3° James, Schotsch ontdekkingsreiziger. * 1730,

f 1794. De dood van zijn vrouw bracht hem er toe te

gaan reizen. Hij bestudeerde de Oostersche talen en

wilde naar de bronnen van den Nijl. In 1770 was hij

in Gondar in Abessinië en wist het vertrouwen te

winnen van den vorst Ras Michael. Hij vond de bron-

nen van den Abai of Blauwen Nijl, welke in dien tijd

als de hoofdbronrivier van den Nijl beschouwd werd.

In 1781 keerde hij terug en bereikte na veel avonturen

Engeland. Hij gaf een beschrijving van zijn tochten,

welke in Engeland veel opgang maakte. Thans wordt

betwijfeld of B. de bronnen van den Blauwen Nijl

wel ontdekte.

4°William Speirs, Schotsch oceanograaf

en Zuidpool-reiziger. * 1867, f 1923. Van 1892 tot

1893 was hij scheepsarts op den walvischvaarder
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Balaena en kwam toen op het idee een wetenschappe-
lijke expeditie te ondernemen. In 1902 had hij de
noodige middelen bijeen en vertrok 2 Nov. met de
Scotia uit de Clyde. Hij drong in 1904 tot 72° 18' Z.

door, en onderzocht vooral de bodemdiepten van de
Weddell-Zee; deze wezen op de nabijheid van land,

maar het pakijs belette een verder doordringen.

de Visser.

Brucea , een plantengeslacht van de familie der
Simarubaceae, met vijf zeer bittere soorten,

welke voor de geneeskunde van eenig belang zijn.

B. sumatrana, voorkomend van Achter-Indië tot

Australië, levert een middel tegen dysenterie en malaria,
en bovendien voor maagversterking. B. antidysen-

terica, een klein, roestkleurig, behaard boompje
in Abessinië, bezit in den bast en de vruchten een
middel tegen wormen, diarrhee en koorts. Bonman.
Bruch, M a x, Duitsch componist; * 6 Jan. 1838

te Keulen, f 2 Oct. 1920 te Berlijn. Reeds op 11-jarigen

leeftijd met com-
poneeren begon-

nen, bracht hij

reeds op zijn 14e

jaar een sympho-
nie tot uitvoe-

ring. B. werd als

een der grootste

figuren van zijn

tijd beschouwd,
zoodat hij op een

roemrijke loop-

baan als compo-
nist kon terug-

zien, doch reeds

in het begin van
deze eeuw begon
men zich van een

geweldige over-

schatting bewust
te worden, en

thans is Bruch ’s muziek, waarin men den stijl van
de richting Mendelssohn-Schumann met dien van
Liszt-Wagner versmolten ziet, vrijwel geheel verbleekt

en is alleen zijn eerste vioolconcert nog levens-

vatbaar.
Werken: koormuziek [o.a. Odysseus, Das Lied

von der Glocke, Frithjof (mannenkoor)], 3 opera’s (o.a.

Loreley), instrumentale muziek (o.a. 3 vioolconcerten,
Kol Nidrei voor cello en orkest, 3 symphonieën), piano-
werken en liederen. Reeser.

Bruchcm, > Kerkwijk.

Bruchidae, > Zaadkevers.

Bruchion (of Bruchium) de N.O. gelegen stads-

wijk van Alexandrië, waarin zich o.m. bevonden de
koninklijke paleizen der Ptolemeeërs,de graftombe van
Alexander den Grooten, het gymnasium, het Stadium
en vooral het universiteitskwartier met het Musaion
(of Museum) en de grootste der twee bibliotheken.
Het B. werd in 272 na Chr. vernietigd. V. Pottelbergh.

Bruchmüllcr, G e o r g, Pruisisch kolonel der
artillerie. * 11 Dec. 1863. B. reorganiseerde het gebruik
der Duitsche artillerie gedurende den Wereldoorlog,
waardoor het mogelijk was om in den stellingoorlog

aan te vallen zonder een dagenlange voorbereidende
artilleriebeschieting, en een beter resultaat in enkele
uren werd bereikt. Hierdoor was het den Duitschers
mogelijk om hun groote aanvallen verrassend in te

zetten en groote successen te boeken (bijnaam: Durch-
bruchmüller). v. Voorst.

Bruchus, kleine, gedrongen kevertjes, met naar
onderen gerichten kop met vooruitstekende mond-
deelen, geen snuit. Dekschilden kort, het achterlijf

niet geheel bedekkend. De sprieten passen niet in een
groef, zooals bij de snuittorren. Kevers en larven leven

op en in vlinderbloemige planten. Het erwten-
kevertje, Bruchus pisorum, heeft een eivormig,
zwart lichaam, dichtgevlekt, lichtgrijs behaard.
Lengte 4 tot 4,5 mm. Larven in erwten; schadelijk.

Het boonenkevert
j
e heet Bruchus rufimanis,

is kleiner en smaller dan de vorige soort. Lengte ong.

4 mm. Larven in boonen. Bernink.

Bruciet, een op talk gelijkend mineraal van de
samenstelling Mg(OH)2 . Komt voor als bladerige

en vezelachtige aggregaten o.a. in serpentijn, in con-
tactmetamorphe kalken en in dolomiet.

Brucine,alcaloïde, voorkomende in eenige Strych-
nossoorten, o.a. in de zaden van Strychnos nux
vomica (braaknoot) en Strychnos Ignatii (Ignatius-

boon). Het is gewoonlijk vergezeld van het meer
belangrijke strychnine. B. is een kleurlooze kristal-

lijne bittere verbinding: C23 H26 N2 04 (+4H20),
smeltpunt 178° C (waterhoudend: 105° C), moeilijk

oplosbaar in water en aether, gemakkelijk in alcohol

en chloroform. Het wordt bereid door extractie van
de braaknoten met chloroform of benzol. B. is zeer

giftig; haar werking is nauwverwant aan die van
strychnine, hetgeen evenwel veel werkzamer is. B.
wordt in de geneeskunde practisch niet gebruikt.

Het vindt toepassing in de laboratoriumpractijk.
Lit.

:

Winterstein-Trier, Die Alkaloïde (Berlijn
21931). Bosch.
Bruck, Arnoldvon, 16e-eeuwrsch componist,

* in Zwitserland of wellicht in Oostenrijk (Bruck a. d.

Mur), f 1554. Was in 1534 eerste kapelmeester van het
keizerlijk hof te Weenen onder Ferdinand I. B. geldt

voor een der grootste componisten van zijn tijd, vooral
voor het Duitsche geestelijk en wereldlijk lied. Ook
talrijke motetten en hymnen bleven van hem bewaard.

Lenaerts.

Brücke, Die, een door Kirchner en Heckel en
later (na 1910) door Nolde, Pechstein en Otto Mueller
gestichte kunstenaarsvereeniging, die in navolging
van Fransche meesters als Gauguin het expressionisme
nastreefde. Hun kunst kenmerkt zich door scherpe
lijnen en (in tegenstelling met Gauguin) klaar koloriet.

Knipping.
Bruckenau, badplaats in Beieren, regeerings-

district Unterfranken, beschut gelegen aan de Zuid-
Westelijke hellingvan de Rhön

;
300 m boven zeeniveau

;

ca. 2 300 inw. Staalbronnen, modderbaden. Behande-
ling van nierlijden en blaasziekten.

Brucken-Fock, Gerard E. von, Ned.
componist; * 28 Dec. 1859 te Koudekerke; eerst als

pianist werkzaam, componist van gematigd moderne,
coloristisch zeer geslaagde pianomuziek, orkest- en
kamermuziek, w.o. Impressies uit het Zuiden, voor
orkest, een oratorium en bekend geworden liederen

(o.a. Schemerliedje). Reeser.
Bruckner, 1° A n t o n, Oostenrijksch compo-

nist; * 4 Sept. 1824 te Ansfelden (Opper-Oostenrijk),

f 11 Oct. 1896 te Weenen. Hij begon zijn muzikale
loopbaan als koorknaap in het klooster St. Florian,
werd tevens tot hulponderwijzer opgeleid, leidde eenige
jaren in deze laatste functie een zeer armoedig bestaan,
doch wist zich tijdens zijn tweede verblijf in St. Florian

Max Bruch.



341 Brückner 342

(nu als onderwijzer en organist) tot een uitnemend

vakman en meesterlijk orgelspeler op te werken, zoo-

dat hij in 1856 tot dom-organist te Linz werd benoemd.

Van daar uit ging B. geregeld bij den vermaarden

theoreticus Sechter te Weenen contrapunt-lessen

nemen, nog steeds aan zijn eigen kennis en capaciteiten

twijfelend
;

van
1861 tot 1863

studeerde hij bo-

vendien nog
compositieleer

bij den veel jon-

geren Linzer ka-

pelmeester Otto

Kitzler. In 1867

werd B. als op-

volger van Sech-

tert ot organist

aan de hofkapel

en tevens tot

prof. in orgel-

spel, harmonie-

leer en contra-

punt aan het

conservatorium

te Weenen be-

noemd, waarbij

zich in 1875 een functie als lector aan de universiteit

aansloot. In 1891 verleende de Weensche universiteit

hem het eeredoctoraat, nadat de Maatschappij tot

Bevordering der Toonkunst hem reeds in 1887 het

eerelidmaatschap had aangeboden. In 1892 legde B.

zijn functies neer.

Brückner ’s beteekenis als componist wordt nog

altijd niet volledig beseft. De monumentale constructie

van zijn symphonieën heeft hem het verwijt van gebrek

aan vormbeheersching bezorgd, de veelvuldige chro-

matiek en het gebruik van de zgn. Wagner-tuba’s

wekten den schijn, alsof hij een navolger van Wagner

was. In werkelijkheid is B. een schakel in de keten,

die van Haydn, via Beethoven en Schubert tot Mahler

reikt. Het symphonisch schema der Klassieken is bij

hem vrijwel intact gebleven, doch de afmetingen van

elk onderdeel zijn zeer vergroot, waarbij de typische

gewoonte, de onderdeden zooveel mogelijk van elkaar

te scheiden, het volgen van de groote lijn zeer bemoei-

lijkt. Overigens is het streven naar een ver voortgezette

symmetrische driedeeligheid opvallend.

Brückner ’s thematiek is terug te brengen tot enkele

grondgestalten, die voor alle symphonieën gelden;

in zijn melodiek toont hij een verwantschap met
Schubert: Weensche elementen, als behaaglijke zange-

righeid, wiegend dansrhythme (speciaal in de Trio’s);

in harmonisch opzicht is de invloed van Wagner niet

te miskennen.
Brückner ’s instrumentatie is allerminst Wagne-

riaansch, daar hij ook hier naar scheiding van de

verschillende klankgroepen streeft, zoodat hij feitelijk

zuiver de orkestbehandeling van Haydn op een

monumentale bezetting heeft toegepast, waarbij echter

het koper tot groote zelfstandigheid is gebracht.

Zooals vorm, thematisch type en instrumentatie

voor alle symphonieën onveranderd gelden, zonder

dat zuiver muzikaal ooit een werk met een ander zou

kunnen worden verwisseld, spreekt uit Brückner ’s

gezamenlijk werk éénzelfde levenshouding: de twijfel

van den devoten Katholiek, of hij wel waardig is het

instrument Gods te zijn, en daarnaast zijn vaste over-

tuiging van de goddelijkheid zijner roeping. Uit zijn

forsche Scherzi spreekt het sterke, blijmoedige boeren-

ras, waar B. uit stamt.

Brückner ’s muziek is wel de meest absolute muziek,

die in de 19e eeuw is geschreven, en in wezen veel

minder Romantisch, veel meer middeleeuwsch met
Barokken zin voor pracht verbonden, dan men zou

vermoeden.
Werken: 9 symphonieën (tusschen de jaren

1865 en ’96 ontstaan, de 9e met onvoltooide finale)

;

kerkelijke koorwerken, o.a. 3 missen (resp. in 1864, ’66

en '67 gecomponeerd), een Te Deum (1884) en de Psalm

150 (1892) ;
wereldlijke koorwerken, o.a. Helgoland

(1893) ;
enkele orgel- en pianostukken, een strijkkwintet

en een paar liederen. Vóór de eerste symphonie zijn

nog eenige orkestwerken, waaronder 2 symphonieën,

ontstaan, benevens een 60-tal koorwerken van mceren-

deels geringe beteekenis. — L i t. : R. Louis, A. B. (1905);

Aug. Halm, Die Symphonie A. B.’s (1914) ;
Ernst Decsey,

A. B. (1920) ;
Fr. Grüflinger, A. B. (1921) ;

Max Auer,

A. B. (1923); Göllerich-Auer, A.B. (4 dln., waarvan

3 verschenen
;

Regensburg 1924, *28, *32
;

zuiver

biographisch) ;
Ernst Kurth, A. B. (2 dln. 1925)

;

Alfred Orel, A. B. (1925). De in 1929 opgerichte

Internationale Bruckner-Gesellschaft te Weenen is

aan een Gesamtausgabe begonnen (verschenen zijn

2 dln., o.a. de 9e symphonie in den oorspronkelijken

vorm). Reeser.

2° Ferdinand (pseud. voor Theodor Togger),

Duitsch tooneelschrijver; * 26 Aug. 1891 te Weenen,

tooneelleider te Berlijn. B. behandelt vragen des tijds,

bijv. het probleem der jeugd, in den zin van het na-

expressionistisch drama, en volgens een nieuw-

soortige dramatische techniek.

Werken: Krankheit der Jugend (1928) ;
Die

Verbrecher (1928) ;
Die Kreatur (1930) ;

Elisabcth von
England (1930).

Brückner, E d u a r d, geograaf en meteoro-

loog; * 29 Juli 1862 te Jena, f 20 Mei 1927 te Weenen;

studeerde te Dorpat, Dresden en te München, waar hij

sterk onder den invloed van den geograaf A. Penck

kwam, die hem in het onderzoek der Glaciale afzettin-

gen inleidde, waaruit zijn proefschrift over den Sal-

zachgletsjer ontstond.

In 1886 ging hij naar Hamburg als hulp-redacteur

van de „Meteorologische Zeitschrift”. Door zijn

onderzoekingen over klimaatschommelingen is zijn

naam voor altijd verbonden aan de 35-jarige periode

der klimaatschommelingen, de zgn. Brückner ’sche

klimaatperiode. Op het punt zich geheel aan de

meteorologie te wijden, werd hij in 1888 tot buiten-

gewoon, later tot gewoon hoogleeraar in degeographie

aan de universiteit te Bern benoemd. Daarna was hij

in gelijke functie eerst te Halle a. S. werkzaam en

van 1906 af te Weenen als opvolger van zijn leeraar

en medewerker Albrecht Penck, met wien hij te zamen

het klassieke werk over „Die Alpen im Eiszeitalter”

schreef, want naast zijn meteorologische en hydrolo-

gische studies was het glaciologische onderzoek der

Alpen zijn eigenlijk levenswerk. Hij heeft een groote

school gevormd, waaruit tal van bekende klimatologen,

hydrografen en geografen van zeer uiteenloopende stu-

dierichting zijn voortgekomen. Hij was stichter en

gedurende lange jaren uitgever van de „Zeitschrift

für Gletscherkunde”.

Werken: o.a. Die Vergletscherung des Salzach-

gebietes (1886) ;
Kümaschwankungen seit 1700 nebst Be-

merkungen über die Kümaschwankungen der Düuvialzeit

(1890) ;
Eiszeitstudien in den südöstüchcn Alpen (1891)

;

Über den Einflusz der Schneedecke auf das Küma der

Alpen (1893) ;
Le système glaciaire des Alpes (1894)

;



343 Brückner’s klimaatschommeling—Brueghel 344

Die feste Erdrinde und ihre Formen (II Allg. Erdkunde
von Hann, Hochstetter und Pokorny 1897) ;

met A.
Penck, Die Alpen im Eiszeitalter (1903—1909). Hol.
Brückner’s klimaatschommeling is een

35-jarige klimaatschommeling, met een periodieken
terugkeer van koude, vochtige jaren en van warme,
droge jaren. Zij werd door E. Brückner ontdekt, na
studie van de veranderingen van de gletsjers, van den
waterspiegel van meren, enz. Voor Europa waren koude
vochtige jaren: 1735— ’50, 1765— ’85, 1806— ’25,

1835— ’55, 1871
—

’8ö en warme, droge jaren 1750— ’65,

1785—1805, 1825— ’35, 1855— ’70, 1885-1900.
L i t. : E. Brückner, Klimaschwankungen seit 1700

(Weenen 1890). V. d. Broeck.
Bructeren, in de Oudheid: machtige Ger-

maansche volksstam in het N.W. van Duitschland,
tusschen Eems en Lippe en meer Oostelijk. In 12 v.

Chr. door de Romeinen onder commando van Drusus
overwonnen. Later brachten zij met andere stammen
onder Arminius de Romeinen onder Varus de neder-
laag toe. Weijermans.

Brudcrmann, Rudolf, Ritter von,
Oostenrijksch generaal; * 9 Jan. 1850. In Aug. 1914
commandant van het derde leger in Galicië.

Brüder vom Deutschen Hause (of Orden
v. D. H. St. Marien) is een ca. 1920 ontstane Prot.

geestelijke ridderorde (volgens den regel van de Duit-
sche Orde, vereenigd met dien van St. Benedictus).

De priesterleden zullen een kloostergewaad dragen,
koorgebed bidden en tot het celibaat verplicht zijn.

Onder andere gewoonten, aan het Kath. kloosterleven

ontleend, nemen zij een aparten kloosternaam aan
en leven onder gehoorzaamheid van een abt. Eveneens
aanvaarden zij het noviciaat. J. Sassen.
L i t. : Fr. Parpert, Das wiederaufleben des Mönch-

tums im gegenwart. Prot. (München 1931).

Brudicu, J u a n, priester-componist van Fran-
schen oorsprong, * ca. 1520, f 1591 te Urgell in Cata-
lonië. Was in Spanje werkzaam; 1539— ’77 zang-
meester te Urgell, dan korten tijd kapelmeester
in S. Maria de la Mar te Barcelona, en van 1578 tot

zijn dood opnieuw in de kathedraal te Urgell, als

kapelmeester. In 1585 verscheen van hem een bundel
vierstemmige Spaansche madrigalen, samen met een
requiem, door Pedrell en Anglès opnieuw uitgegeven
(Bibl. de Catalunya, 1 1921).
L i t. : O. Ur8prung, J. Brudrieu, in Bulletin de la

Soc. Int. Music. (V, 2). Lenaerts.

Bruc de Saint Bauzille, J a c o b u s

L o d e w ij k de la, kanunnik; * 1760, f 27 Maart
1832. Onder het Fransche Schrikbewind weigerde hij

den eed en vluchtte naar Beieren. Na afgedwongen
ontslag van de Broglie, werd de la Brue, kanunnik
van Dijon en onwettig groot-vicaris van mgr. de Pradt
van Mechelen, door Napoleon in 1813 tot bisschop
van Gent benoemd en gedwongen aan te nemen. Zijn

aankomst te Gent was het sein van een geweldigen
strijd tusschen hem (en zijn medestanders) en de
trouw blijvende geestelijkheid. 25 Juli 1813 wordt het
seminarie ontbonden

; de seminaristen worden in

grooten getale naar Wezel verbannen. Bij den val van
Napoleon vlucht de la Brue naar Frankrijk; hij vraagt
vergiffenis aan den paus, zegt, dat hij gedwongen is

geworden en alles afkeurt wat tegen priesters en
seminaristen is gedaan. Later vertoefde de la Brue
tijdelijk in Beieren, ging terug naar Frankrijk en was
kanunnik van Sint Denys. Allossery.

Brueghel, naam van schildersfamilie. De stam-

vader en voornaamste is Pieter, genaamd de „Boeren-
Brneghel”. * ca. 1525 in het dorp Brueghel bij Breda,

f 1569. Een der belangrijkste phenomenen der kunst-
geschiedenis. Stamde uit eenvoudige ouders, werd
jong in de leer gezonden bij Pieter Coeck
van Aelst te Antwerpen, aldaar lid van het
Lucasgilde in 1551; van 1563 tot zijn dood te Brussel.

Waarschijnlijk in 1552 maakte hij een reis naar Rome;
van Italiaansche kunst is echter geen invloed in zijn

werk te bespeuren, wel van de natuur, vooral van de
berglandschappen, die hij onderweg ontmoette. Hoewel
Jeroen Bosch reeds lang dood was (1616), is B. vooral
in het begin zeer sterk door diens kunst beïnvloed.

Hij zag waarschijnlijk veel hiervan, doordat hij be-
vriend was met Hiër. Cock, die talrijke gravures naar
schilderijen van Bosch maakte. Daarnaast schijnt

hij wel ontleend te hebben aan het werk van den zgn.

Brunswijker Monogrammist (in wien
sommigen den Amsterdammer Jan van Amstel, anderen
Jan van Hemessen meenen te mogen zien). Hij was
echter een genie, dat zich in hoofdzaak zelf vormde en
door eigen kracht alles bereikte, wat het zocht. Zoo
bracht hij een nieuw element in de schilderkunst:

de uitbeelding van het werkelijke leven. Hij heeft

het dagclijksche leven aangekeken als niemand vóór
hem, onbevangen en scherp observeerend. Allegorie

en satyre, onderwerpen, die hem bijzonder dierbaar
waren, verplaatste hij in de realiteit; typische volks-
gezegden en spreekwoorden bracht hij gaarne in beeld,

geestig en vol humor, maar boven alles treffend door
werkelijkheid. Toch was juist het groote van zijn kunst,

dat zij volkomen abstract was, nooit het concrete

geval uitbeeldde. Steeds wist hij het algemeen-
menschelijke te geven, het leven en doen van „men-
schen”. Zijn figuren zijn vol beweging, vrij in de ruimte
gezet; ondanks het aantal is de compositie nooit ver-

warrend
;
de kleuren zijn levendig en frisch in haar volle

waarde naast elkaar gezet, nuanceeringen van toon
vermijdt hij. Behalve figuren- was hij een eminent
landschapschilder en met zijn doordringende opmer-
kingsgave heeft hij de natuur op alle plaatsen en tijd-

stippen bekeken. Zijn serie groote landschappen
(te Weenen) hoort dan ook tot de grootste kunst-
werken van alle tijden en volken. In de weergave van
een winteravondstemming, van voorjaar, zomer of

herfst, is hij door niemand overtroffen. Zij maken niet

den indnik bedacht te zijn, maar ze zijn gezien en
beleefd; zóó ziet de wereld er uit op bepaalde plaatsen
en tijden! Van zijn onbetwiste werken, die alle tus-

schen 1558 en 1569 ontstaan zijn (men kent er geen uit
zijn jeugdjaren), zijn de voornaamste (tien) te Weenen;
zij zijn sinds het begin der 17e eeuw Habsburgsch
bezit (verzameld door keizer Rudolf en aartshertog
Leopold Wilhelm). Als zijn machtigste werk beschouwt
men veelal de diep-treffende allegorie de blinden,
een zijner laatste scheppingen (gedat. 1668), thans in

het museum te Napels. In Nederland bevindt zich
geen enkel schilderij van hem. Er staat veel ten
onrechte op zijn naam; bijna elk museum heeft een of

meerdere stukken aan hem toegeschreven, die afkom-
stig zijn van leerlingen of navolgers, welke hij in

grooten getale heeft gehad, en die nog ruim een halve
eeuw na zijn dood zijn kunst imiteerden. B. was ook
zeer vruchtbaar in zijn teekeningen

; de meeste pren-
tenkabinetten (vooral Berlijn) bezitten hier schoone
stalen van. Ook wTas hij werkzaam als graveur.

Pieter B. had een talrijk nageslacht van schilders,

vooreerst twee zonen Jan Brueghel de Oude en Pieter
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Brueghel de Jonge. Deze, geb. 1564 te Brussel, gestor-

ven 1638, bijgenaamd de helsche Brueghcl, was leer-

ling van Gillis van Coninxloo te Antwerpen en werd

hier meester in 1585. Hij legde zich vooral toe op het

copieeren, min of meer vrij, van de schilderijen zijns

vaders; zijn eigen zgn. vrij werk, meest winterland-

schappen met figuren, boerenkermissen, enz., is toch

altijd zóózeer op dat van zijn vader geïnspireerd, dat

men eer aan varianten denkt.

Jan Brueghcl de Oude, bijgen. de ïluweelen. * 1568

te Brussel, f 1625 te Antwerpen, veel persoonlijker

dan zijn broeder. Hij ging jong naar Rome, in 1597

meester te Antwerpen, waar hij tot grooten welstand

en aanzien kwam. Hij was een veelzijdig kunstenaar

met een eigen visie, die zeer veelzijdig was: land-

schappen, bloemen, dieren, genre en historische

stukken. Zeer bevriend met Rubens, werkte hij vaak

met hem samen (het fraaiste voorbeeld hiervan is zijn

paradijs met figuren van Rubens in het Mauritshuis,

Den Haag). Ook voor andere kunstenaars schilderde

hij achtergronden of bijwerk (landschappen of bloem-

kransen). Zijn werk is uiterst verzorgd, in alle onder-

deden geacheveerd; zijn koloriet fleurig en frisch.

Zijn beste werken in het Prado (Madrid). Ook talrijke

teekeningen zijn van hem over.

Deze Jan B. had op zijn beurt twee zonen: Ambrosius

en Jan Brucghel de Jonge. Deze (* 1601, f 1678)

imiteerde zijn vader en schilderde geheel in zijn stijl

(zelfde onderwerp enz.). Hij kwam eveneens tot grooten

welstand; zijn werken zijn, tenzij gedateerd, moeilijk

van die zijns vaders te onderscheiden. Wederom had

hij zonen en wel niet minder dan vijf, die schilder

werden. Van deze is Abraham (* 1631, f 1690) de

verdienstelijkste (bloemen en vruchten); hij ging op

lateren leeftijd naar Rome, waar hij school maakte.

Ambrosius, tweede zoon van Jan B. den Ouden,

1617— ’75, was vooral landschapschilder ;
men kent

slechts weinige werken van hem, die inderdaad van

belang zijn.

Pieter B. de Jonge ten slotte had een zoon, eveneens

Pietcr geheeten, die, geb. in 1589 te Antwerpen, daar

tot in het begin der 17e eeuw werkte. Hij schijnt

uitsluitend schilderijen van zijn vader en grootvader

gecopieerd te hebben.

L i t. : v. Mander, Schildcrboeck ;
v. Bastelaer et de

Loo, P. Br. 1’Ancien etc. (1905) ; M. J. Friedlander,

P. Brueghel (1921) ; Glück, P. Brueghel (1932).

Schretlen.

Brueys, David Augustin de, Fransch

tooneeldichter en theoloog. * 1640 te Aix, f 25 Nov.

1723 te Montpellier. Bossuet bekeerde hem in 1682

tot het Katholieke geloof: hij werd geestelijke en schreef

theologische strijdschriften. Hij voelde zich tot het

tooneel aangetrokken en schreef met Jean > Palaprat

enkele blijspelen.

Werken: Le grondcur (1691) ;
L’avocat Patelin

(1706) ;
L’important (1693) ;

Le bourru (1706; ;
ï/opi-

ni&tre (17221. TJlrix.

Brueys tTAirjaïllicrs, F. P., Fransche

vice-admiraal; * 1753, f 1798. Was bevelhebber der

Fransche vloot, welke Napoleon naar Egypte bracht,

op welke reis eerst Malta werd veroverd. In de baai

van > Aboekir werd de Fransche vloot door Nelson

overvallen, waarbij de Fransche bevelhebber sneuvelde.

Cikot.

Brug. I. Technisch.

Bruggen dienen ter verbinding van de oevers van

een rivier of kanaal of wel van twee ter weerszijden

van een dal gelegen punten en hebben ten doel het

spoorweg-, gewone rijweg- en voetganger-verkeer

mogelijk te maken of in sommige gevallen een water-

stroom over een anderen, dan wel over een weg of dal

te leiden. Laatstbedoelde bruggen noemt men aqua-
ducten en die, welke dienen om het verkeer over

een bestaanden weg mogelijk te maken, viaducten.
B. in hun meest eenvoudigen vorm (één of meer

boomstammen, al of niet tezamen gebonden) zijn

waarschijnlijk reeds door de primitieve volkeren

gebruikt tot het overbruggen van smalle waterstroo-

men, doch van eigenlijken bruggenbouw kan eerst

gesproken worden bij de meer beschaafde volkeren,

die daarbij steen- of houtconstructies toepasten en zoo

is in de overblijfselen van Babylon een brug gevonden,

welke bestond uit een houtconstructie op steenen-

fundeering. In Egypte en Griekenland zijn steenen

balkbruggen gebouwd, doch het maken van steenen

boogbruggen werd eerst mogelijk, nadat men geleerd

had gewelven te metselen. Deze werden door de Romei-

nen bij hun bruggenbouw toegepast, zoowel voor het

bouwen van b. als van viaducten en aquaducten.

In de 13e eeuw werden b. met vlakke bogen gebouwd,

later vond de korfboog toepassing en wel in Frankrijk,

omstreeks het midden van de 17e eeuw. Opmerking

verdient nog, dat het in de middeleeuwen de monniken

waren, die de leiding bij den bruggenbouw hadden.

Zooals licht te begrijpen valt, konden, in verband

met de nog onontwikkelde techniek, aanvankelijk

slechts b. met geringe overspanning gebouwd worden,

waarna door toepassing van den gewelfbouw reeds

spoedig een vrij groote overspanning mogelijk werd

en zoo had de brug over de Adda (bij Trezzo, in

N. Italië) langen tijd de grootste wijdte, nl. 72 m,
totdat door het gebruik van beton en vooral van
gewapend beton b. met veel grooter spanwijdte moge-

lijk werden, zooals bij de behandeling der verschillende

typen van b. zal blijken.

Allereerst kan men de b. verdeden naar gelang

van het materiaal, waarvan zij zijn vervaardigd,

en dus onderscheidt men dan houten, ijzeren, steenen,

beton- cn gewapend-betonbruggen.
Verder is een verdeeling mogelijk in vaste en

beweegbare b., waarbij eerstgenoemde weder onder-

verdeeld worden in balk-, boog- en hangbruggen,

de andere in schip-, draai-, klep- (bascule-ophaal),

rol- en hefbruggen, alsmede de „ponts transbordeurs”.

Wat den bouw betreft, bestaan de vaste b. uit

een fundeering (heipalen, metselwerk of beton),

de landhoofden en pijlers (van ijzer, metsel-

werk of beton) en den bovenbouw, bestaande uit het

dragende gedeelte en het brugdek.

Bij de zgn. hoofdliggerbruggen worden tusschen

pijlers en liggers bijzondere oplegpunten ingelascht,

om den last op de meest geschikte wijze op de pijlers

over te brengen. Bij vaste oplegging is geen verschui-

ving mogelijk, doch meestal worden zij zoodanig ge-

maakt, dat een kip-beweging kan plaats vinden. Bij

beweeglijke oplegging zijn behalve kip- ook schuif-

bewegingen mogelijk.

A) Houten bruggen waren, zooals reeds werd

opgemerkt, de eerste, welke men heeft toegepast,

en zij zijn, behalve in houtrijke streken en voor kleinere

overspanningen, alsmede voor hulpbruggen en b.

van tijdelijken aard, zelden meer in gebruik; in het

Westelijk deel van N. Amerika, waar het hout goed-

koop en overvloedig te krijgen is, worden nog groote

houten b. aangetroffen.
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De houten b. worden uitgevoerd als:

1° balkbruggen
;

2° springwerkbruggen (kunnen sprongs-

gewijze van af het land uitgebouwd worden)

;

3° vakwerkboogbruggen (verouderd).

Houten balkbruggen komen slechts zelden voor;

de hoofddragers zijn dan eenvoudige houten balken,

dikwijls op de een of andere bij houtverbindingen
gebruikelijke wijze versterkt of verdubbeld, dan wel
enkel- of meervoudige hangwerken van verschillende

constructie.

Het brugdek der houten b. is meestal van hout,

zelden wordt bestrating erop toegepast; bij houten

spoorwegbruggen worden de dwarsliggers der spoor-

baan veelal rechtstreeks op de hoofdliggers der b.

bevestigd.

B) Ijzeren bruggen. De eerste van dit materiaal

vervaardigde b. waren van gietijzer. Die te Coal-

brookdale, in Engeland, welke in 1779 werd gebouwd,
en die te Striegau, in Silezië, welke van 1794 dateert,

zijn boogbruggen en bestaan thans nog.

Na de uitvinding van het gewalste ijzer werd dit ook
voor den bruggenbouw gebezigd, eerst in den vorm
van smeedijzer, later als vloeiijzer. De toepassing

van het hoogwaardige materiaal, aangeduid als st. 48,

maakte den bouw van grootere b.metmindermateriaal-
verbruik mogelijk, hetgeen nog in sterker mate het

geval is door gebruik van vloeistaal st. 52, dat welis-

waar duurder is, doch door zijn hooger vastheid con-

structies met geringer eigen gewicht mogelijk maakt,
waardoor weder een aanzienlijke besparing aan mate-
riaal wordt verkregen.

De ijzeren b. zijn te verdeden in 1° b. met
volwandige dragers, hetzij enkel profiel-

ijzer of profielijzerconstractie met gordingen van
hoekijzer; in den laatsten tijd wordt in plaats van
gewalst ijzer ook wel gelascht profielijzer gebezigd.

2°Vakwerkdragers, bestaande uit gor-

dingen met loodrechte of hellende staven (verticalen

of diagonalen)
;
men spreekt van enkel- of meervoudige

vakwerken naarmate een loodrechte snijlijn één of meer
hoofdstijlen snijdt. De punten, waar de assen der

verschillende staven elkaar ontmoeten, heeten de
knooppunten van het vakwerk. De gordingen en staven
der vakwerken worden meestal door klinkverbindingen

(door middel van zgn. schetsplaten) onderling ver-

bonden; zelden worden daartoe bouten gebruikt.

In den allerlaatsten tijd worden de klinkverbindingen

vervangen door electrisch gelaschte verbindingen.

Vakwerken met rechte, evenwijdige gordingen
noemt men paralleldragers

;
naar gelang

van de door niet-evenwijdige gordingen gevormde
bogen onderscheidt men verder parabooldra-
gers, ellipsdragers, enz.

Het vroeger toegepaste tralie-vakwerk wordt tegen-

woordig niet meer gebouwd. Men geeft thans de voor-
keur aan eenvoudige vakwerken, waarbij naargelang
van omstandigheden de groote vakken onderverdeeld

worden.

De meest moderne uitvoering dezer b. bestaat uit

een ruitenvakwerk, waarvan de brug over den Rijn

tusschen Mannheim en Ludwigshafen een fraai voor-

beeld is, terwijl verder nog genoemd kan worden de
spoorwegbrug over dezelfde rivier tusschen Duisburg
en Hochfelde.

Ten aanzien van den vorm kan men de ijzeren b.

onderscheiden in drie hoofdgroepen, nl.:

1° b a 1 k b r u g g e n. Bij balkbruggen wordt
de op den rijvloer rustende last onmiddellijk op den
onderbouw of door een constructie van langsliggers

en dwarsdragers op de hoofdliggers en van deze op
den onderbouw overgebracht, zoodat op dezen laatste

slechts een verticale of nagenoeg verticale druk wordt
uitgeoefend.

De hoofdliggers kunnen ijzeren balken zijn, uit

hoek- of plaatijzer samengesteld, dan wel, hetgeen
bij overspanningen van meer dan 30 m meestal wordt
toegepast, als vakwerkliggers geconstrueerd zijn;

in het laatste geval spreekt men van vakwerk-
bruggen.
De hoofdliggers hebben meestal één vast en één

beweegbaar oplegpunt; zij heeten dan eenvoudige
balken en zijn ten aanzien van de uitwendige krachten
statisch bepaald. Balkdragers op meer dan twee pijlers

(doorloopende balken) zijn statisch onbepaald en
hebben daardoor het nadeel, dat er spanningen in

optreden als gevolg van mogelijke verzakking van een
der pijlers. Door een aanbrengen van draaipunten
volgens de methode van Gerber kunnen zij evenwel
in statisch bepaalde dragers (Gerber- of cantilever-

bruggen) veranderd worden.
Volgens dit systeem zijn vele balkbruggen gebouwd,

waaronder de beide bruggen met de grootste over-
spanning ter wereld, nl. die over de Firth of Forth
(Schotland), die een overspanning heeft van 531 m
en de brug over de St. Lawrence rivier (bij Quebec,
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Canada) met een overspanning van 549 m. Behalve

de genoemde practische voordeelen biedt deze con-

structie gelegenheid voor een fraaie architectonische

uitvoering.

Wat de draagpunten betreft, worden de kleinere b.

meestal op gebogen vlakken gelegd, bij de grootere

heeft men meestal voor de vaste draagpunten schar-

nieren en voor de beweeglijke scharnieren rollen

toegepast.
2° Boogbruggen, die hetzij aan beide einden

vast aan de pijlers (landhoofden) verbonden zijn,

dan wel op de twee scharnierende oplegpunten rusten.

Soms wordt zelfs nog een derde scharnierpunt in

den top van den boog aangebracht, waardoor de con-

structie statisch volkomen bepaald is. Wanneer
de horizontale spanning door een trekband wordt

opgenomen, een constructie, welke den laatsten tijd

veel wordt uitgevoerd, dan moeten de oplegpunten

geconstrueerd worden als die van balkbruggen,

daar in beide gevallen slechts een verticale last op de

pijlers (landhoofden) rust. Tot deze groep behoort

de brug over de haven van Sydney (N. Zuid-Wales)

met een spanwijdte van 503 m.
3° Hangbruggen vroeger bestaande uit

zware kettingen, waaraan een rijvlak was opgehangen,

tegenwoordig uit vlakke, door bouten verbonden

platen (kettingbruggen) of staaldraadkabels (kabel-

bruggen) met daaraan hangend rijvlak. Wanneer,

zooals eertijds het geval was, enkele ophanging zonder

verstijving wordt toegepast, treedt door verandering

in den evenwichtstoestand ten gevolge van het zich

verplaatsen van den last, vormverandering op. Daarom
worden tegenwoordig uitsluitend verstijfde hang-

bruggen gebouwd, waarbij vakwerkdragers tot ver-

stijving dienen of ook wel verstijfde kettingen (hang-

bogen) toegepast worden, van welke soort de Tower-

brug over de Theems te Londen een bekend voorbeeld

is. De constructie der vakwerkhangbruggen maakt
zeer groote overspanningen mogelijk en zoo heeft

de brug over de East River bij New York een span-

wijdte van niet minder dan 1 063 m. Bij een andere

brug te New York, nl. die over de Hudson, bestaan de

hangbogen uit paarsgewijze gekoppelde staaldraad-

kabels van 91 cm dikte, elk vervaardigd van 61

strengen van 343 koudgetrokken, verzinkte parallel-

loopende staaldraden van 5 mm dikte. De torens

verheffen zich tot 181 m boven den waterspiegel,

de doorvaarthoogte onder de vakwerkverstijving

bedraagt 65 m. Dé brug is ontworpen voor twee drie-

deelige banen, waarvan voorloopig alleen de bovenste

worden uitgevoerd, terwijl later de onderste zal worden
opgehangen aan 8,85 m lange hangers, die als verstij

-

vingsdragers zullen dienst doen.

De kabels worden afgespannen door de uiteinden

aan in de oevers aangebrachte zware betonblokken

of andere verankeringen vast te maken, terwijl soms

de noodige spanningen verkregen worden door de

kabels over zgn. kwadranten te voeren en aan de

uiteinden zware gewichten (veelal eveneens in den

vorm van groote betonblokken) op te hangen, waarbij

de kwadranten om een spil draaibaar zijn.

Een voorbeeld van een verstijfde hangbrug, waarbij

deze laatste constructie is toegepast, vindt men in de

in 1929 gebouwde brug over de Progo (gewest Jogja-

karta, Java).

C) Steenen bruggen, zoowel van kunststeen als

gebakken steenen, waren gedurende vele eeuwen de

meest gebruikelijke en ook in ons land bestaan nog
verscheidene van deze soort, die de eeuwen getrotseerd

hebben. Onder deze is de brug over de Maas bij Maas-

tricht, dateerende uit de 13e eeuw, vooral door den

over de herstelling en versterking ervan gevoerden

strijd de meest bekende. De steenen b. zijn, zooals

boven reeds werd aangestipt, in gewelfbouw uitge-

voerd en wel als halfcirkelvormige bogen, vlakke

cirkelbogen, elliptische dan wel korfbogen.

D) Bruggen van beton hebben tegenover steenen b.

het voordeel, dat zij gemakkelijker en sneller gebouwd
kunnen worden, doch men moet rekening houden met
den verhardingstijd. Sedert men geleerd heeft bij het

uitvoeren van betonwerken de mechanische werkwijze

toe te passen, is het bouwen van betonbruggen sterk

tocgonomen. Daarbij worden dezelfde boogvormen
gebezigd als hierboven onder steenen b. is aangegeven,

terwijl tegenwoordig meestal de volgens de statische

berekening bepaalde krommen overeenkomstig het

verloop der druklijnen toepassing vinden. Veelal

worden in de bogen scharnieren van ijzer, natuursteen

of gewapend beton ingelascht en ook wel voegen van

asphalt of lood aangewend.
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E) Bruten van gewapend beton geven, door de
vele mogelijkheden welke dit materiaal vooral door
de verwerking van edelcement en hoogwaardig ijzer

(st.52) biedt, den bouwmeesters gelegenheid tot het
ontwerpen van eenerzijds kloeke constructie (groote

overspanningen, geschikt voor zwaar verkeer), ander-
zijds architectonisch fraaie en toch eenvoudige bouw-
werken. Niet alleen zijn hierbij constructies mogelijk,

welke overeenkomen met die der ijzeren boogbruggen
(de fraaie brug over de Seine bij St. Picrre du Vauvray
is hiervan een voorbeeld), doch zelfs worden vakwerk-
boogbruggen van gewapend beton uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de boogbrug wordt met
voordeel gebruik gemaakt van de door Melan uitge-

dachte constructiemethode, waarbij in plaats van de
gewone bewapening een stijve, krachtige bewapening
van profielijzer als een soort geraamte wordt toegepast,

aan welke de bekisting voor het beton wordt opge-
hangen. Men brengt dan, volgens de methode van
Spangenberg, alvorens het beton te storten, een voor-
loopige belasting op het ijzeren geraamte aan, welke,
naargelang het storten vordert, weer weggenomen
wordt. Op deze wijze wordt een zoo gunstig mogelijk

effect van de draagkracht der bewapening verkregen.

De boogbrug over de Ammer bij Echelsbach is

volgens deze werkwijze gebouwd.
De balkbruggen van gewapend beton werden het

eerst omstreeks 1890 gebouwd en zijn sindsdien steeds

meer toegepast; bij de kleinere worden platen en plaat-

balken aangewend, bij de grootere zelfstandige hoofd-

dragers, hetzij volwandig of als vakwerk, dit laatste

zoowel zonder als met schoren. Voor deze soort van b.

geldt hetzelfde als gezegd is van de ijzeren balkbruggen.

Ook hier komt zoowel vaste verbinding met de pijlers

als beweeglijke oplegging, met tusschenvoeging van
asphalt, lood of stalen platen voor.

Ook de balkbruggen van gewapend beton worden
tegenwoordig tot groote overspanningen uitgevoerd;

een fraai voorbeeld hiervan is o.a. de nieuwe brug
over den Donau bij Ingolstadt.

Een overgangsvorm tusschen balken en bogen vor-

men de raamdragers; een nog meer naar de boogdra-
gers overhellende vorm is die der boogbalken, dat zijn

balken, waarvan de onderkant boogvormig is. Ten
slotte komen ook bij de b. van gewapend beton door-

gaande dragers (Gerber- of cantileverbruggen) in de
meest verschillende uitvoeringen voor.

Bij de constructie der boogbruggen van gewapend
beton worden houten boogdragers met groote span-
wijdte als formeelen gebruikt en ook wel worden daar-
voor hangbruggen gebezigd, waaraan de bekistingen

worden opgehangen.

De brug bij Plougastel-Daoulas (nabij Brest)

bestaat uit drie bogen, elk met een overspanning van
186,20 m; voor elk dier bogen werd dezelfde bekisting

gebruikt, welke daartoe aan een houten steigerwerk

was opgehangen, dat in de nabijheid der bouwplaats
op den wal in acht deelen gemonteerd werd en op
schuiten naar de plaats van opstelling werd gebracht,
evenals dit ook in Nederland meestal met de ijzeren

bruggen geschiedt.

Zoowel bij de b. van beton als bij die van gewapend
beton kan het brugdek uit verschillende materialen
bestaan; voor bestrating komen klinkers, houten
blokjes, beton en asphalt in aanmerking, terwijl,

wat de spoorbruggen betreft, het ballastbed op het
bruglichaam wordt aangebracht.

De beweegbare bruggen zijn in twee hoofdgroepen

te onderscheiden, nl. die met een drijvenden en met
een vasten onderbouw. Tot de eerste behooren
de schipbruggen, dat zijn b.

,
waarvan het rijvlak,

uit houten of ijzeren liggers met planken dek bestaande,
is aangebracht op een aantal op korten afstand naast
elkaar liggende booten of pontons, terwijl op elk der
oevers een •> aanbrug de verbinding met den wal
vormt. Wanneer een schip de b. moet passeeren,
laat men een gedeelte, bestaande uit een of meer
vakken, tijdelijk tusschen de andere wegdrijven om
het, nadat het schip gepasseerd is, weer op zijn plaats
terug te brengen. De schipbruggen hebben het voor-
deel, dat zij bij ijsgang en bijzonder hoog water wegge-
nomen kunnen worden, waardoor dus het gevaar van
beschadiging uitgesloten of althans aanzienlijk is

verminderd.

De beweegbare b. met vasten onderbouw kunnen
zoowel door handkracht als mechanisch, door stoom,
ruwolie of electriciteit worden bewogen. Zij worden
weder verdeeld in:

1° draaibruggen, hetzij met armen van
gelijke of ongelijke lengte en draaiende om een verti-

cale spil. Zij rusten tijdens de beweging op een aantal
op rails of ijzeren platen loopende rollen, waarbij de
spil alleen als geleiding dient. In den rusttoestand,
dus waimeer het verkeer over de b. plaats heeft, wordt
de last van de rollen afgenomen en rust de b. op vaste
oplegpunten.

2° Klepbruggen (basculebruggen, ophaal-
bruggen), waarbij de beweging geschiedt om een
horizontale as en het gewicht van de klep zooveel
mogelijk door een tegengewicht uitgebalanceerd is,

hetzij door de klep naar de andere zijde van de as

te verlengen en dit staartstuk te verzwaren, of door
een boven de b. aan een juk opgehangen balans, dus
volgens het algemeen bekende model der klepbrug,
welke men nog zoo vaak in het Hollandsche landschap
aantreft.

3° R o 1 b r u g g e n, die zich horizontaal bewegen
op rollen, wielen of raderen, welke loopen op rails

in de landhoofden; ook bij deze b. moet voor voldoende
uitbalanceering van het vrij uitstekende gedeelte
gezorgd worden.

4° Hefbruggen, waarvan het beweegbare
gedeelte tusschen twee heftorens is opgehangen en in

zijn geheel horizontaal aan kabels omhoog getrokken
wordt. Een der meest bekende voorbeelden in Ned. is

de b. over de Koningshaven te Rotterdam, terwijl in

den lateren tijd ook de spoorbmg bij Spijkenisse

volgens dit type is uitgevoerd. Het spreekt van zelf,

dat de heftorens een aanzienlijke hoogte moeten heb-
ben om de b. hoog genoeg te kunnen ophijschen, opdat
de grootste zeeschepen er onder door kunnen varen.
Ten slotte mogen hier, alhoewel zij niet in eigen-

lijken zin tot de b. behooren, de „p o n t s trans-
bord e u r s” genoemd worden, waarvan er zich
een te Marseille en een te Rio de Janeiro bevindt en
waarbij een soort pont aan over de rivier gespannen
kabels is opgehangen en door middel van mechanische
kracht van den eenen oever naar den anderen getrokken
wordt.

Spoorbruggen worden in den regel van ijzer

gemaakt. In den laatsten tijd vindt gewapend beton
veel toepassing, de wisselende groote dynamische
krachten vormen echter een nadeel van dit materiaal,
evenals de moeilijkheid om de brug, in samengang
met de verhooging van de verkeerslasten, geleidelijk te



Steenen brug in Britsch-lndië.

Draai-spoorbrug te Veisen.

Basculebrug bij Los Angeles.

Rialtobrug in Venetië.
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Gewapend-betonbrug te Plougastel-Daoulas bij Brest.

Spoorbrug over den Firth of Forth, Schotland.Towerbridge te London.
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Amsterdam-Bussum.
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„Dreigurt"-brug over de Ruhr bij Duren.

Brug over den haven te Sydney.
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versterken. Deze typen vinden overigens veel toe-

passing.

L i t. : Handbuch der Ingenieurswissenschaften (II

Brückenbau ;
Wilhelm Engelmann, Leipzig, waarin meer

gespecialiseerde literatuur is te vinden). P. Bongaerts.

II, Aesthetisch. De brug is de voortzetting van

een weg over een diepte; daarom moet de rijweg op

eigen schoone wijze tot vorm gebracht worden. Het
draagwerk mag dus den rijweg niet doorsnijden, noch

nu eens boven, dan weer beneden het wegdek verloo-

pen. Het draagwerk moet sterk zijn, moet er ook sterk

uitzien en zal een goede contrastwerking moeten ver-

toonen met de zware pijlers.

De borstwering moet bij groote bruggen een lichten

indruk wekken, liefst opengewerkt zijn, bij kleine

steenen bruggen massief, doch de hoogte ervan geaccen-

tueerd door een band. Het silhouet van de brug ver-

toone een aesthetisch verantwoorde omtreklijn;

brugliggers in den vorm van een visch hebben deze

niet. Bij vakwerkliggers moet de vulling duidelijk,

regelmatig en goed geleed zijn, bij kleine bruggen

kunnen vaste wanden aesthetisch voldoen.

De brug moet én als geheel én in alle onderdeden

goede verhoudingen vertoonen: niet elke statisch goede

brug is aesthetisch. Het begin en het einde van de

brug moet door verbreeding naar de landhoofden

spreken; evenzoo moet het begin en het einde van

pijlers en overspanningen een accent verkrijgen. Het
aantal overspanningen zij bij voorkeur oneven. Het

is noodig te streven naar verband met de omgeving;

dit is door goede materialen-vormkeuze te bereiken.

Beeldhouwwerk-versiering is niet essentieel, kan ech-

ter veel tot verfraaiing bijdragen, zooals bijv. aan de

oude Mainbrug te Würzburg, en verder aan talrijke

stadsbruggen.
L i t. : Bouwkundig Weekblad (1929, 202 ; 1931, 217,

250) ;
Hermann Kuckwied, Brücken&sthetik (Berlijn

1933). Thunnissen.

III. In het volksgeloof wordt een brug als een

gewijde plaats beschouwd. De oude Atheners vierden

er godsdienstige ceremoniën. In de middeleeuwen

werd op bruggen soms rechtgesproken en werden er

vonnissen voltrokken; ook verzoening tusschen vijan-

den of strijdende partijen had er plaats. Tot in de 18e

eeuw werden zoowel hier als in Duitschland op bruggen

plechtige maaltijden en drinkgelagen gehouden.

Heemskerk in zijn Batavische Arkadia verhaalt,

hoe bij het spelevaren, als de wagen over een brug

(heule) reed, ieder jongeling een meisje mocht zoenen.

Dat „heulen” is een oude liefdetol, ook voorkomend

in Denemarken, waar een weigerachtig meisje bedreigd

werd met de nix of waterpad, die haar in den stroom

zou trekken. Op vele bruggen vooral in Duitschland

staat een beeld van den H. Joannes Nepomucenus,

die als martelaar den verdrinkingsdood stierf; zijn

voorspraak wordt ingeroepen tegen overstroomings-

rampen.
L i t. : H. W. Heuvel, Volksgeloof en Volksleven

(blz. 147, 148). Knippenberg.

Brug 9 een gymnastiektoestel, ontstaan uit den

evenwichtsboom, waaraan steun- en zitoefeningen

gedaan werden. Friesen, een leerling van Jahn, kwam
nl. op de gedachte van twee naast elkaar geplaatste

•evenwichtsboomen één toestel te maken. Het toestel

werd „Barren” genoemd. De brug is zoowel in de

school als in de vereeniging blijven bestaan en vormt

hier vooral een geliefd werktuig. «7. H. Custers.

Brugbalans of brugbascule is een weeg-

werktuig, waarbij aan de eene zijde van den weegarm
het te wegen voorwerp en aan de andere zijde een vele

G O C

Brugbalans.

malen kleiner gewicht geplaatst wordt. De last L
(zie fig.) ligt op een schaal, welke deels door middel
van een stang BC hangt aan den weegarm en tevens

door een tweetal messen A rust op een ijzeren raam,
dat op zijn beurt door de stang EF eveneens aan den
weegarm hangt en verder met de messen D rust op het

vaste onderstel van het weegwerktuig. Het draaipunt O
van den weegarm is aangebracht in de vaste kolom,
welke van dit laatste deel uitmaakt. Aan den anderen

kant van O hangt, in G, de schaal, waarop de gewich-

ten worden geplaatst.

Wanneer ervoor gezorgd wordt, dat DA: DE = OC :

OF, dan zal, zooals gemakkelijk is na te gaan, de

schaal, waarop de last ligt, zich evenwijdig met zich-

zelf moeten verplaatsen, zoodat de plaats van L op de

schaal van geen invloed is op de weging.

Indien de verhouding van de hefboomsarmen CO
en OG is als 1 : 10, dan zal men, om evenwicht te

maken, aan G een gewicht moeten hangen, dat tien-

maal zoo klein is als dat van het te wegen voorwerp.

P. Bongaerts.

Brugbroeders. Omstreeks 1180 ontstond in

Zuid-Frankrijk de Orde der „Brugbroeders” (fratres

Pontifices), welke zich ten doel stelden het bouwen
van bruggen, het aanleggen van wegen en de verzor-

ging van reizigers. Zij werd waarschijnlijk door Benezet

gesticht en in 1189 door Clemens III goedgekeurd.

Opgeheven in 1410.

L i t. : zie opgave in Lex. für Theol. und Kirche (II,

578-579). J. v. Rooij.

Brugelette, gem. in de prov. Henegouwen ten N.
van Bergen; opp. 931 ha, 1 800 inw.; landbouw.

Dender-rivier; kasteden Frésignies en Carmes. Oude
heerlijkheid.

Brugeron, > Bnmerode.

Brugge 9 hoofdstad van de prov. West-Vlaanderen

;

opp. 3 504 ha; 52 600 inw.; zee- en binnenhaven; door

een kanaal met de zee (Zeebrugge) verbonden. Land-
bouwmarkt, vlas- en kantnijverheid, gistfabriek,

metaalnijverheid; toeristisch centrum. Bisdom. Brugge

speelde een gewichtige rol in de geschiedenis, waarvan
de overgebleven monumenten een treffend bewijs

leveren: belfort, stadhuis, Sint Salvators- en O. L.

Vrouwekerk, Bloedkapel, Brugsche Vrije, Begijnhof,

musea. Eigenaardige stedenbouw met kanalen.

L i t. : Brugge, kunststad, Gids (1930) ; kan. A. Duclos,

Bruges, histoire et souvenirs ; dr. K. De Flou, Prome-
nades dans Bruges ; James Weale, Bruges et ses envi-

rons ;
F. Rutten, Brugge

;
Fierens Gevaert, La peinture

a Bruges
;
C. Verschelden, Etude sur les noms des rues

et des maisons de la ville de Bruges. V. Asbroeck.

Geschiedenis. De stad Brugge heeft zich gevormd

'VI. 12
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ten tijde van de economische heropleving van West-
Europa, rond een burcht, die in de 9e eeuw tegen de

Noormannen opgericht was. In 1127 was de stad reeds

een befaamd handelscentrum, dat toen een keure

ontving. De oudste verbinding met de zee liep over

het Oude Zwin, dat van uit Brugge rechtstreeks naar

het Ilazegras (ten O. van Knokke) liep. Vanaf 1180

werd een nieuwe waterweg gebruikt: de Reie, die ten

N.O. van de stad in den zeearm van het Zwin uit-

mondde; hier ontstond Damme, de voorhaven van
Brugge. Te Damme mondde ook de Lieve uit, het

kanaal, dat sedert ca. 1260 Gent met de zee verbond.

De oudste Brugsche handelsbetrekkingen ontstonden

met Engeland en Frankrijk. Na 1270, ten gevolge van

de moeilijkheden met Engeland, ging de Brugsche

handel achteruit. Van 1280 tot 1328 had de stad voort-

durend te lijden van onlusten (patriciërs tegen am-
bachtslieden; de stad tegen den graaf). In den loop van

de 14e eeuw begon het Zwin te verzanden en Sluis

werd stilaan de voorhaven van Brugge. In de 16e

eeuw bereikte Brugge het hoogtepunt van zijn bloei.

Rond het hof van de hertogen van Bourgondië kwamen
de grootste Nederlandsche kunstenaars zich vestigen.

Tegen de centralisatiepolitiek van de hertogen brak te

Brugge een opstand uit in 1436—1438. Na den dood

van Karei den Stouten in 1477 bekwam B. nieuwe

voorrechten van zijn dochter Margareta, maar enkele

jaren later kwam het in opstand tegen haar echtgenoot,

Maxim iliaan van Oostenrijk, om de voorrechten, die

hij aan Antwerpen verleend had. Het Zwin verzandde

steeds meer, bijna al de vreemde handclshuizcn gingen

over naar Antwerpen. De godsdienstberoerten gaven

den genadeslag aan Brugge ’s welvaart; Sluis viel in

handen der opstandelingen (1604). Nieuwe waterwegen

werden gegraven onder de regeering van de aartsher-

togen, maar al de maatregelen gedurende de 17e eeuw
getroffen om te B. nieuwe nijverheidstakken in het

leven te roepen, bleven zonder gevolg, o.a. om de

gedurige Fransche invallen. Gedurende den Franschen

tijd was B. hoofdstad van het Leiedepartement. Op
het einde van de 19e eeuw kreeg de stad betere ver-

binding met de zee door het nieuwe zeekanaal en de

voorhaven Zccbmgge, die in 1907 in gebruik genomen
werden. Onder den Wereldoorlog was B. vier jaar door

de Duitschers bezet; in de stad bevond zich de staf van

het Marinekorps, dat belast was met de verdediging

van de IJzermonding en van de zeekust.

Kerkelijke geschiedenis. Het geloof

werd in het Brugsche verkondigd door den H. Eligius

(7e eeuw); in de 10e eeuw zijn de S. Salvator- en de

O. L. Vrouwekerk parochiekerken. In 1149 bracht

graaf Diederik van den Elzas de reliquie van het

II. Bloed uit het H. Land naar Brugge. Ieder

jaar gaat de plechtige processie van het H. Bloed uit

op den Maandag na den 2en Mei. Gedurende de middel-
eeuwen maakte de stad Brugge deel uit van het bisdom
Doornik. In 1660 werd te Brugge een bisdom opgericht;

zijn gebied omvatte de huidige arrondissementen

Brugge en Oostende en het W. van Zeeuwsch-Vlaande-
ren. In 1801 werd het bisdom afgeschaft, West- en

Oost-Vlaanderen kwamen onder het bisdom Gent
tot in 1834, toen Brugge opnieuw de zetel werd van
een bisdom, dat de provincie West-Ylaanderen omvat.

Bibliographie: A. Duclos, Bruges, Histoire et

Souvenirs
; W. H. J. Weale, Bruges et ses environs

;

K. de Flou, Promenades dans Bruges ; R. Haepke,
Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt
(Berlijn 1908). J. De Smedt.

Kunst. De meeste kunstwerken van B. ontstaan in

de bloeiperiode der stad (14e—16e eeuw); weinige zijn

van later datum, zoo van de 17e en het begin der 18e
eeuw, toen in heel Vlaanderen de Barokkunst groote

verbreiding had. De driebeukige kathedraal Sint
Salvator is in roode baksteen opgetrokken zonder

veel uitwendige versiering. De 99 m hooge toren, op
ovale basis gebouwd, bestaat uit drie deelen: het

onderste van 961, het middenstuk van 1116—1127
en de top van 1368; het eenvoudige dak werd na een

brand (1839) door een pseudo-Romaansche spits

vervangen. De Gotische kapellen om den trans ont-

stonden in de jaren 1482—1627, hierdoor werden de
benedenvensters in bogen herschapen. Het gewelf
van de koorgang gaat terug op de 16e eeuw, maar het
koorgewelf werd in 1738 in Gotischen trant vernieuwd.
Het middenschip vooral munt uit door grootsche

opvatting en strengen stijl. De kerk heeft een interes-

sant museum; zij bezit stukken van Jan en Pieter

Pourbus, Jan van Orley, Lodewijk de Deyster, Th. van
Thulden, Lancelot Blondeel, Claessens, Erasmus
Quellinus den Jongeren, enz.

De vijfbeukige Onze-Lieve-Vrouwe-
k e r k werd in de plaats van een door brand vernielde

(1116) gebouwd en onderging in het eind derzelfde

eeuw een grondige restauratie en belangrijke uitbrei-

ding. De toren zou tusschen 1230 en 1297 zijn opgetrok-
ken, maar alleen het huidige onderstuk is nog van dien

tijd, de rest is van de 16e eeuw, doch heeft in 1863
en 1872 belangrijke en vormveranderende restauraties

ondergaan. Hij is ruim 122 m hoog. Het portaal aan
den voet van den toren dateert van ca. 1470, heeft

echter veel geleden en werd evenals het inwendige
in den loop der 19e eeuw sterk gerestaureerd. In het

koor der kerk bevonden zich tot aan de Fransche
Revolutie de graftomben van Karei den Stouten en
Maria van Bourgondië; door een ruime gift van Napo-
leon (1810) konden de gehavende monumenten weer
worden gerestaureerd. Het schoonste is de tombe van
Maria van Bourgondië, door Pieter de Beckere (1496

—

1502); voor de tombe van Karei maakte Corn. Floris

uit Antwerpen de teekeningen. Van de beeldwerken
in de O. L. Vrouw is te noemen de wit marmeren
Madonna met Jesuskind van Michelangelo (voor

1509) in de kapel van het Zuidertransept. Van de
schilderwerken: het visioen van St. Thomas van
Aquine door Casp. de Crayer (1644), de aanbidding
der herders van Pieter Pourbus (1674), O. L. Vrouw
van Smarten, waarsch. van Mabuse, Aanbidding der
Wijzen van G. Seghers (1630). Laat-Gotisch is de
tribune der Heeren van Gruuthuse (1471).

De Gotische Sint Jacobskerk heeft nog
deelen uit het eind der 12e of begin der 13o eeuw
(N. schip, transept, onderste deel van den toren);

in 1457 wrerd het gebouw vergroot. Zij is van binnen
rijk versierd. Belangrijk zijn de 17e-eeuwTsche koor-
stoelen, het mausoleum van Ferry Legros, Schat-
meester van het Gulden Vlies (16e eeuw) en een
H. Maagd, toegeschreven aan Luca della Robbia. De
vroeg-Gotische Sint Gillis (13e en 14e eeuw)
bevat een merkwaardigen kansel uit de 16e eeuw en de
graven van Memlinc, Jan Prevoost en Blondeel. De
Kerk van het H. Graf of ook Jerusalemkerk
genoemd is een stichting van Jan en Peter Adomes
(1427). De eenvoudige 15e-eeuwsche Gotiek verbindt
zich met Byzantijnsch of althans Oostersch aandoende
motieven. In den zeer schilderachtigen toren herkent
men enkele onderdeden van het Belfort. In de crypte
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onder het koor bevindt zich een voorstelling van het

graf van Christus.

Een mooi voorbeeld van gelijkmatige laat-Renais-

sance- en Barokarchitectuur is de in de 17e eeuw geheel

herbouwde SintAnnakerk, welke naast enkele

goede schilderwerken nog een preekstoel, biechtstoelen

en koorbanken van rijk besneden eikenhout bevat.

De Jezuïet broeder Pieter Huyssens, een Bruggenaar,

bouwde de Sint Walburga (1619—1641),
wier preekstoel aan Erasmus Quellinus wordt toege-

schreven. De in de bedding der vroegere Boterbeke op

rechthoekig grondplan gebouwde Halle (84 x 43 m)
is met haar Noordervleugel (van voor 1248, doch in

het midden der 16e eeuw geheel gerestaureerd) naar

de Markt gewend; zijvleugels en Zuidkant zijn bouw-
werken uit de 16e eeuw, evenals de zuilengalerij langs

den Oudenburg. De 85 m hooge Halletoren of Belfort

verheft zich in het midden van den Noordergevel.

Oorspronkelijk was de campanile van hout, doch deze

verbrandde in 1280. De twee vierkante onderverdie-

pingen en de zijtorentjes dateeren uit 1296, de acht-

hoekige top is van 1482, terwijl de kroonbalustrade

werk is uit de vorige eeuw (1822). In de bovenste

verdieping bevindt zich behalve de groote, oorspr.

voor de Lieve-Vrouwe-kerk bestemde Triomfklok,

een 18e-eeuwsch carillon (van Jacq. Dumery) van 47

klokken. In den O. vleugel der Halle is het Archeolo-

gisch Museum ondergebracht, merkwaardig om zijn

beeldhouwwerken (vanaf de 12e eeuw), zijn muziek-

instrumenten en zijn voorwerpen van gebruikskunst.

Aan het koor der Lieve-Vrouwe-kerk grenst het paleis

der Heeren van Gruuthuse, deels in 1420, deels

in 1470 gebouwd. Daarin is een museum van kant-

werken ondergebracht, waarvan de oudste stukken

dateeren uit de 13e eeuw. Op de plaats van het oude

Paleis van het V r ij e (Franconatus Brugensis)

bevindt zich sinds 1722 het sobere Klassicistische

Justitiepaleis. In de schepenzaal bevindt zich de

Renaissance-schoorsteen van het Vrije, naar teekenin-

gen van Lanc. Blondeel uitgevoerd (1529—1531).

Het albasten fries boven den haard geeft de geschiede-

nis van Susanna (in 4 paneelen). Het houten bovenstuk

is een trofee van de overwinning van Karei V te Pavia

(24 Febr. 1525) op Frans I en vertoont de beelden van
den overwinnaar en zijn voorouders, Maximiliaan van
Oostenrijk, Maria van Bourgondië, Ferdinand van
Aragon en Isabella van Castilië, alsmede de busten

van Philips den Schoonen en Johanna de Waanzinnige.

Op de plaats van het vroegere Schepenhuis verrees in

1376 het stadhuis, dat door de al te grondige

restauratie van 1855 (gevelbeelden) veel van zijn

oorspronkelijke schoonheid verloor. Aan de Oostzijde

ligt de vroegere Civiele Griffie (thans Kantongerecht)

in Renaissance-stijl opgetrokken (1534—1537).

De (sinds 1923) Basiliek van het H. Bloed
bevat twee boven elkander gebouwde kapellen: de
onderkerk van Sint Basilius of van het metselaarsgilde

in Romaanschen stijl (12e eeuw; koor en schip in 1896

gerestaureerd) en de Gotische bovenkerk (ca. 1480).

In de aan deze verbonden schatkamer bevindt zich

het door Jan Crabbe (1614—1617) vervaardigde schrijn,

dat de door graaf Dirk van den Elzas uit het H. Land
meegebrachte H. Bloed-reliquie inhoudt. Vanuit de

Basiliek heeft sinds 1311 telken jare op Maandag na
Kruisvinding (3 Mei) de H. Bloedprocessie plaats.

Het trapportaal, dat naar de bovenkerk voert, is werk
uit het begin der 16e eeuw. Het seminarie bevindt zich

in de oude abdij van Ter Duinen (1623, kerk uit einde

18e eeuw). In het museum van het seminarie trekt

vooral een reliëf van Dürer (Bezoek van Maria aan
Elisabeth) de aandacht. In een omlijsting van olmen
ligt het B e g ij n h o f „ten Wijngaerde”, met kerk
uit 1605. Het Sint Janshospitaal (gedeel-

telijk uit de 13e eeuw) is ten deele in een museum
herschapen; van de 5 werken van Hans Memlinc is

vooral het Ursulaschrijn zeer beroemd. Van de oude
stadspoorten zijn te noemen de poort van Ostende

(sinds 13e eeuw), de H. Kruispoort (1366, in 1402 ver-

bouwd), de poort van Gent (eind 15e eeuw). Sterk

verbouwd zijn de huizen der Genueesche kooplieden

(oorspronkelijk uit 1399), later in Witte-Saayhalle

omgedoopt, en het Huis der Oosterlingen (door Jan
van de Poele, 1478). Het bekendste standbeeld is dat

van Jan Breydel en P. de Coninck op de Markt,
in 1807 uit brons vervaardigd

;
op het voetstuk bevin-

den zich bas-reliëfs met voorstellingen van den Gulden
Sporenslag, enz.

Vele huizen in den zgn. Brugschen bouwstijl getuigen

van een typisch samengaan van uit Frankrijk geïmpor-
teerde weelde en Vlaamschen burgerzin, waarbij echter

de adel en bekoring der Fransche voorbeelden achter

de weinig origineele bouwgedachten te loor gaan. Het
geheele stadsbeeld krijgt door de vele oude bruggen,

waters en lommerrijke plaatsen en kaden een geheel

eigen cachet, die de uitspraak van den Brabantschen
chronist Barlandus rechtvaardigt, dat van de Vlaam-
sche steden geen enkele met B. kan worden vergeleken

(„sed nihil ad Brugas”).

Lit.

:

Waele, B. et ses environs
(

21864) ;
Fierens-

Gevaert, La Psychologie d’une ville
;
essai sur B. (1908)

;

Hymans, B. und Ypren in Berühmte Kunststatten

(1901) ;
Gurlitt, B. in Hist. Stadtebilder (XII 1912) ;

de

Flou, Promenades dans B. (z.j.)
;
Duclos, B., histoire et

souvenirs (1913) ; Rutten, B. (1925) ;
Luns, Tien wande-

lingen in Gent, B. en Antwerpen (1925) ;
Letts, B. and

its past (1926). Knipping,

Brugge, Walter van, bisschop van
Poitiers, kerkelijk schrijver, > Walter van Brugge.

Brüggcman, Hans, beeldhouwer, leefde

ongeveer tusschen 1480 en 1540. Hij werkte uitsluitend

in hout en is een der grootste Noord-Duitsche kunste-

naars op dit gebied. Zijn techniek wijst op Ned. en

Nederrijnschen invloed, maar zijn vormentaal is sterk

geïnspireerd op Dürer. Weinig werken zijn hem met
zekerheid toe te schrijven; deze zijn bijna uitsluitend

in Sleeswijk-Holstein. In den dom te Sleeswijk is

zijn hoofdwerk, een 15 m hoog altaar, in eikenhout,

voorstellend de Passie. De stijl is rijk en monumentaal,
de figuren boeien door scherpe karakteristiek.

Lit.: W. v. Bode, Gesch. d. deutschen Plastik (223)

;

A. Matthci, Zur Kcnntniss der mittclaltcrl. Sohnitz-

altare Schleswig-Holstcins
;
Dehio, Handb. d. Deutschen

Kunstdenkm. (1906). Schretlen.

Brüggemann, F r i t z, Duitsch litterair-

historicus. * 18 Dec. 1876, promoveerde te Leipzig

op het proefschrift: Die Ironie als entwicklungsgesch.

Moment (1909), waarin hij de sociaal-psychische

methode van Lamprecht op de lit. toepast. Sedert

1928 prof. te Kiel. Ook de Utopie en Robinsonade als

letterkundig genre bestudeerde hij.

Hoofdwerk: Der Kampf um die bürgerliche
Welt- und Lebensanschauung in der deutschen Lit. des
18. Jh. (1925). Pintelon.

Bruggen, 1° Carry van, geb. de Haan, Ned.
romanschrijfster en essayïste; * 1881 te Smilde uit een

Joodsch gezin, f 1930; haar broer was de Joodsche
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Brughagedis.

dichter Jacob Israël de Haan. Zij trouwde met
Kees van Bruggen
en vergezelde hem
naar Indië. C. v.

B. was een tijd-

lang werkzaam als

onderwijzeres en

schetst in haar
werk gaarne het

Joodsche kinder-

leven. Uit het

realisme ontwik-

kelde zij zich naar
een meer spiritua-

listische wereld-

beschouwing, ver-

antwoord in eenige

werken van wijs-

geerigen aard.
Werken: romans : In de schaduw (1907) ; Brei-

schooltje (1910) ;
De Verlatene (1911) ;

Heleen (1913)

;

Het Joodje (1914); Een coquette vrouw (1915); De
klas van twaalf (1924) ;

Eva (1928). Essays: Modern
Fetichisme

;
Prometheus. Asselbergs .

Carry van Bruggen.

2° G u i 1 1 a u m e Anne van der, Nned.
schilder, vooral van dieren. * 2 Nov. 1811 te Nijmegen,

f 18 Juli 1891 te Ubbergen. Leerde bij van Os. Fijn

geteekende hondenstudies.

3° Kees van, Ned. romanschrijver en journa-

list; * 1874 te Den Helder; heeft een vlot vertellers-

talent, gevoel voor humor, vaak geestige invallen,

doch te veel neiging naar het zuur-ironischc. Een tijd-

lang was v. B. socialist. Later weer gematigd liberaal.

Werkte mee aan Het Volk, de Deli Dourant, Algemeen
Handelsblad, de Groene Amsterdammer.
Voorn, werken: Het Verstoorde mierennest

(1916) ;
Een goed huwelijk (1918) ;

Zondvloed (1920)

;

Op dood spoor (1924); De verlaten man (1928). Asselbergs.

4° Staf, één van Vlaanderens beste en verdien-

stelijkste beroepsacteurs
;
nauwgezet artist en geboren

acteur, hoogbegaafd mimicus, met sonoor en zuiver

spraakorgaan; oefende op het Vlaamsche dilettanten -

tooneel een geweldigen invloed uit. * 16 Febr. 1893
te Schaarbeek. Studeerde aan het Antwerpsche Conser-

vatorium (1914), stichtte tijdens den Wereldoorlog

te Göttingen het Krijgsgevangenentooneel, maakte
deel uit van het Fronttooneel H. M. de Koningin (1919),

stichtte en leidde het officieel Tooneelkunstgezelschap

van de V.O.S. (1920), ging over naar het Vlaamsche
Volkstooneel onder dr. Osc. de Gruyter en later onder

Joh. de Meester Jr. (1924); staat sedert 1930 aan het

hoofd van het reizend gezelschap: Het Nieuw Volks-

tooneel (sedert Juni 1931: Het Nationaal Vlaamsch
tooneel).

L i t. : Pieter G. Buckinx, Staf Bruggen (1929; hoogge-
stemd loflied met biographischen ondergrond). Godelaine.

Bruggenbouw, > Brug.

Bruggenhoofd, » Landhoofd.

Bruggewachter, beambte, belast met het ope-

nen en sluiten van een brug en het in ontvangst nemen
van het door de passeerende schepen verschuldigde

bruggengeld, somtijds ook van het geld, dat geheven
wordt van hen, die van de brug gebruik maken.

Brugghen, Justinus Jacobus Leo-
nard van der, Ned. jurist en staatsman; * 1804,

fl863.Trad in 1834 in functie bij de rechterlijke macht.
Als lid van een plaatselijke schoolcommissie geraakte

hij vertrouwd met schoolzaken en werd tegenstander

van de sedert de wet van 1806 heerschende zgn. ge-

mengde school. Hij was dus een medestander van Groen
van Prinsterer. Toen in 1866 over het onderwijsvraag-

stuk het ministerie-Van Hall (1853—1856), dat de
gemengde school wilde handhaven, struikelde, werd
v. d. B. met de vorming van een nieuw kabinet belast.

Dit bracht wel een nieuwe L. O. wet tot stand (1857),

welke echter, tot diepe teleurstelling van Groen van
Prinsterer, die een godsdienstige overheidsschool

wenschte, gesplitst naar de gezindten, de neutrale

godsdienstlooze openbare school invoerde (*• School-

strijd). De vreemde rol, welke v. d. B. daarbij speelde,

vervreemdde hem van zijn medestanders, zonder dat

hij het vertrouwen der liberalen kon winnen. In 1858
trad het ministerie-v. d. Brugghen af. Nadien speelde

v. d. B., diep teleurgesteld over den uitslag van zijn

bemoeiingen, geen rol meer, noch in de schoolbcwcging,

noch in de politiek.

L i t. : Smit, Minister van der Brugghen (1913).

Verberne.

Brughagedis (Sphenodon punctatus Gray; Hat-
teria) is de eenige vertegenwoordigster der orde
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Brughagedissen (Rhynchoccphalia). Zij

leeft op de eilanden van Nicuw-Zeeland; door ver-

volging wegens het vleesch en zeker ook door den

invoer van varkens is het dier zeer zeldzaam geworden.

In haar uiterlijken bouw gelijkt zij geheel op de hage-

dissen, maar in haar inwendigen bouw vereen igt zij

de kenmerken van verschillende andere, deels levende,

deels uitgestorven orden, zelfs klassen, naast een

complex der zeldzaamste eigenaardigheden. Zij kan

als het oudste kruipende dier beschouwd worden. Het
is een groot, plomp dier, dat in gestalte aan sommige
Leguanen herinnert; zeer oude mannetjes kunnen
ongeveer 75 cm lang worden, maar meestal is de lengte

niet meer dan 50 cm. De kop is vierzijdig, het lichaam

ineengedrongen, de bouw der ledematen krachtig,

de staart, even lang als de romp, samengedrukt drie-

hoekig; de voor- en achterpooten hebben 5 krachtige,

korte, rolronde teenen met korte nagels. In den nek,

langs het midden van den rug en eveneens langs het

midden van den staart verheft zich een in de schouder-

en lendenstreek afgebroken kam. De grondkleur is

donker olijfgroen; kleine witte en daartusschen staan-

de grootere vlekken bestippelen zijden en ledematen;

de doornen van den nek- en rugkam zijn gedachtig,

die van den staartkam bruin gekleurd.

Zij slapen gedurende het grootste deel van den dag,

liggen zeer graag in het water en kunnen urenlang

onder water blijven zonder adem te halen. Zij leven

uitsluitend van dierlijk voedsel, dat zich bewegen

moet. De voedselkeuze schijnt individueel zeer ver-

schillend te zijn; sommige eten alleen kleine visschen,

andere insecten en wormen of kreeften. Op sommige
eilanden deden zij hun holen met verschillende soorten

van stormvogels. Keer,

Brughciligcn. In de geloovige M. E. hadden ook

bruggen hun schutspatroon en stond hun beeld op de

brug. Dit bedd diende tevens om schippers de vaargeul

aan te wijzen, voor welk doel men vroeger een kruis

gebruikte. Rond deze bedden werd vaak een kapel
gebouwd. Als brug- of waterheiligen worden bijzonder

vereerd de H.H. Nicolaas, Joannes Nepomucenus,

Benezet en Christophorus. J, v. Rooij.

Brugkanaal, constructie in den vorm van een

waterdichten bak, dienende om een kanaal over een

diep gelegen rivierdal heen te voeren. Een b. kan

worden gemaakt van metselwerk, beton, gewapend
beton of ijzer. Eerste eisch is een volkomen water-

dichte constructie van het b. zelf en van de aanslui-

tingen daarvan aan de landhoofden. Bij in vroeger

jaren uitgevoerde gemetselde b. (Dortmund-Ems-
kanaal, Ems-Weserkanaal) heeft men de waterdicht-

heid verkregen door een bekleed ing van de wanden met
loodplaten. Bij de tegenwoordige beton- en gewapend-
betonconstructies beschikt men over minder kostbare

middelen om waterdichtheid te bereiken. De b. worden
aan de einden afsluitbaar gemaakt, ten einde ze te

kunnen droogleggen ten behoeve van een inspectie

of herstelling. Aanbeveling verdient in plaats van
één b. voor dubbele vaart twee b. voor enkele vaart

naast elkander te maken. Dit heeft het voordeel, dat

men een der bakken kan afsluiten voor inspectie

of herstelling, zonder dat de vaart geheel behoeft te

worden gestremd. Egelie.

Brugkapcl, > Brugheiligen.

Brugklasse, -> Selectie-vraagstuk.

Brugkraan, > Bokkranen.

Brugman, Joannes, een der vermaardste

volkspredikers in de Nederlanden. * Omstreeks 1400

te Kempen, f 1473 te Nijmegen. Hij sloot zich bij de

Minderbroeders-Observanten aan, te St. Omaars,

Prediking" van. -3 12.UQJiC/i 2V

.

waar hij een tijdlang leeraar in de theologie was,

waarna hij, van 1439 af, voor de invoering der obser-

vatie in Nederland ijverde. Sedert 1450 predikte hij

over geheel het land, met een vuur dat meermaals zijn

krachten uitputte, met een vrijmoedigheid, die hem
dikwijls in gevaar bracht, in een taal die het volk ter

harte ging. Enkele liederen staan op zijn naam (lek

heb ghejaecht al mijn leven lanc; Met vrueehden

willen wi singen, met het refr.: Och ewich is so lanc).

Verder een uitvoerig leven van Jesus in echt Francis-

caanschen geest: ene devote oefeninghe der kijnsheit,

des middels ende des eyndes ons Heren Christi.

In het Latijn schreef hij het leven van de H. Lidwina

van Schiedam, dat hij tot driemaal toe omwerkte.

Van zijn sermoenen werden er nog onlangs een aantal

teruggevonden, die bij de enkele reeds gekende dienen

gevoegd.

U i t g. : van drie collaciën, door D. J. M. Wüsten-
hoff en Arch. v. Nederl. Kerkgesch. (IV 1893) ;

van een

sermoen door V. Becker in De Katholiek (1884) ; zie nog
J. T. Kiecken8 S.J. in Dietsche Warande (1892). —
L i t. : W. Moil, Joh. Brugman en het godsdienstig

leven onzer vaderen (2 dln. 1854). V. Mierlo .

Praten als Brugman, bekend spreekwoord in den

vorm: al kondt ge praten (kallen, enz.) als B., ook al

verbasterd tot: als een bruggeman, broekman, met de

beteekenis: even vurig-welsprekend als de populaire

Franciscaan Joannes Brugman.
Brugmann, K a r 1, Duitsch linguist; * 16 Mrt.

1849 te Wiesbaden, f 29 Juni 1919 te Leinzig. B. was

hoogleeraar in Freiburg in Br. en Leipzig. Met Osthoff,

Paul, Delbrück en Streitberg is hij een der leiders en

meest markante figuren der „jonggramraatische” rich-

ting. Men kan zijn Zum heutigen Stande der Sprach-

forschung (1885) als het programma dezer school

opvatten. Hij stichtte met Streitberg in 1892 de Indo-

germanische Forschungen en schreef als mederedacteur
hierin vele artikelen. Met H. Osthoff schreef hij Mor-
phologische Untersuchungen auf dem Gebiete der

indogermanischen Sprachen (I—V 1878—1890). Met
Delbrück samen schreef hij zijn monumentaal hoofd-

werk, nog heden het arsenaal der indogermanistiek:

Grundriss der vergleichenden Grammat ik der indo-

germanischen Sprachen (I— II 1886—1892 in öbanden).
Hij schreef zelf dl. I, Einleitung und Lautlehre, en
dl. II Wortlehre. Dl. I werd herdrukt in 1897; van
dl. II begon 1913 een nog onvoltooide nieuwe druk.
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Uit dit werk gaf hij als korte samenvatting Kurz-

gefasste vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen

(3 dln. 1902—1903). Verdere linguistieke werken van

zijn hand zijn: Griechische Grammatik (4e druk, be-

werkt door A. Thumb in 1914), Die Demonstrativ-

pronomina der indogermanisehen Sprachen (1904),

Das Wesen der lautlichen Dissimilationen (1909),

Die künstlichen Weltsprachen und ihre Aussichten

(1913), enz. Verder gaf hij uit: Litauische Volks-

liedcr und Marchen (1882, samen met Leskien.)

Weijnen.

Brugmans, 1° H a
j
o, Nederlandsch his-

toricus; * 5 Maart 1868 te Groningen. Studeerde

te Groningen en promoveerde aldaar in 1892 op

proefschrift: Engeland en de Nederlanden in de

eerste jaren van Elizabeth’s regeering.

Bracht in 1895 verslag uit over zijn onderzoe-

kingen in het Britsch Museum te Londen, betref-

fende de geschiedenis van Nederland. Eerst lceraar,

daarna van 1895
—

’97 conservator aan de Univer-

siteitsbibliotheek te Groningen en later aan de

Kon. Bibliotheek te Den Haag; sinds 1904 hoog-

leeraar te Amsterdam.
Werken: Handel en Nijverheid van Amsterdam

in de 17e eeuw (1901); Opkomst en bloei van Am-
sterdam (1911): Het stadhuis van Amsterdam (1914);

Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoor-

digen tijd (1926); Geschiedenis van Amsterdam (8 dln.).

2° S e b a 1 d J u s t i n u s, veelzijdig Neder-

landsch geleerde. * 24 Mrt. 1763, f 21 Juni 1819.

Hoogleeraar te Leiden. Verschillende zijner antwoor-

den op prijsvragen van academies werden met goud
bekroond: over onnutte en vergiftige planten in de

weiden en de middelen om ze door nuttige en gezonde

te vervangen (Dijon 1781), over den groei der boomen,
vooral eiken (Bordeaux 1782), over de wilde haver,

haar soorten, nadeel en nut (Berlijn 1785). Hij rappor-

teerde over de veeziekte, welke in December 1796

in de landen van Maas en Waal en van Cuyck heerschte,

vormde met van Maanen, Heilbron en Bennet een

commissie tot verheffing der veeartsenijkunde, bracht

de museum-schatten, door de Franschen meegevoerd,

naar Leiden terug in 1815, maakte den Leidschen

hortus viermaal zoo groot, als hij voordien was.

L i t. : Nw. Ned. Biogr. Wb. (I). Moerlands.

Brugmanski, behoorend tot de familie Ra ff le-

s i a c e a e, is een geslacht van woekerplanten,

welke leven op de wortels van andere gewassen. Deze

groep komt met weinige soorten voor op de Groote

Soenda-eilanden. Eigenlijke bladeren bezitten ze niet,

hoogstens schubachtige blaadjes, die als bloemknop-

bedekking dienst doen, of voor zoover ze gekleurd

zijn, de insecten voor bevruchtingsdoeleinden lokken.

Bouman.

Brugnon, ook wel Brugnol, perziksoorten

met gladde huid en aan den steen hechtend vrucht-

vleesch.

Brugsch , Heinrich Karl, Duitsch

Egyptoloog. * 1827, f 1894. Hij werd door de Pruisi-

sche regeering uitgezonden naar Egypte en Perzië,

deels met diplomatieke doeleinden. In 1868 werd hij

prof. te Göttingen en in 1870 eerste leider van het

Egyptologisch instituut van Kaïro, waar hij echter

in 1879 ontslagen werd. In 1881 tot pasja benoemd,

bezocht hij nog dikwijls Egypte. Zijn autobiograpkic

Mein Leben und me in Wandem (Berlijn 1894) is

lezenswaardig. Onder zijn zeer talrijke werken zijn

zijn studies van het > Demotisch het meest verdien-

stelijk, vooral zijn Hieroglyphisch-demotisches Wör-
terbuch (7 dln. 1867

—
’82).

Zijn broer Emile, eveneens Egyptoloog, was veel

minder productief. Simons.

Brugsche Metten. Tijdens het verzet der

Brugsche ambachten tegen de Franschen, die zich van

heel Vlaanderen hadden meester gemaakt en het

land door hooge belastingen uitmergelden, werden in

den nacht van 17—18 Mei 1302 allo Franschen en

Leliaerts, die de woorden „Schild en Vriend” niet

goed konden uitspreken, vermoord.
Bron: Annalcs Gandenses (uitg. F. Funck-Brentano,

blz. 24-26).

Brugscliip, open of gesloten platbodemde bak
of ponton van hout of plaatijzer, dienende tot het

dragen van het rijvlak eener schipbrug.

Brugstaiul, benaming bij het worstelen. De
brugstand volgt op het toepassen van een greep, die

niet direct schouderraking ten gevolge heeft. De brug-

stand mag nimmer onmogelijk gemaakt worden door

den tegenstand van den brugger met ruw geweld te

willen breken, bijv. door het optillen van het lichaam.

Brugstraat of koekoek. Deze wordt bij

het kegelspel door den voorsten kegel, den koning en

den achtersten kegel gevormd.

Brug van Yrarol of Pons V a r o 1 i, een

verdikking van de hersen-ruggemergverbinding, boven

het verlengde merg gelegen
;
wordt voor een groot deel

gevormd door vezels, die naar de kleine hersenen

gaan.

Bruhczen, Johannes van, kanunnik van
den dom te Utrecht, wird in 1580 vicaris-

capitularis van het aartsbisdom Utrecht. Hij was
toen reeds uitgeweken en verbleef meest te Keulen,

waar hij een kanonikaat verkreeg; van zijn bestuur

in Utrecht kon dus weinig kracht uitgaan. In 1583

benoemde hij echter Sasbout Vosmeer tot zijn vicaris-

generaal. In 1589 werd hij benoemd tot bisschop van
Groningen, in 1592 tot aartsb. van Utrecht, doch

wegens de troebelen kon hij van geen van beide zetels

bezit nemen. * 1527 te Breda, * 1600 te Keulen.

J. de Jong.

Bruhl, L e v y, > Levy-Bruhl.
Brühl, stad in het Rijnland, ten Z.W. van Keulen,

aan de spoorlijn Keulen—Bonn; ruim 11 000 inw.,

meest Kath.; bruinkoolontginning en industrie. Het
in \V. Duitschen Rococostijl opgetrokken kasteel

Augustusburg (door Schlaun 1725—1728) werd in het

midden der vorige eeuw geheel gerestaureerd. Vooral

beroemd zijn de hal en het trappenhuis. De diep naar

beneden gebogen, met rijk stucco-werk versierde ge-

welven worden gedragen door groepen van vier in

marmer gehouwen cariatyden.

L i t. : Dehio, Handbuch der deutschen Kunst-
denkm&ler (V 1918). Knipping.

Brühl, Heinrich, graaf von, * 1700,

f 1763; Saksisch staatsman in dienst van keurvorst

Augustus III, die tevens was koning van Polen; werd

met het bestuur van Saksen belast en kreeg daardoor

de gelegenheid, zich een groot vermogen te verwerven,

dat hij aanwendde om een rijke boekerij aan te leggen

en fraaie gebouwen, o.a. de Brühlsche Terrasse, te

doen verrijzen, terwijl meerdere belangen van land en

volk werden verwaarloosd. Uit persoonlijken haat

tegen koning Frederik II, die hem om zijn onbekwaam-

heid openlijk bespotte, bracht hij Saksen in het anti-

Pruisische bondgenootschap van 1756 en daardoor in

den Zevenjarigen oorlog, die voor Saksen slechts ver-
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nedering beteekende. Gedurende dien oorlog vertoefde

hij met zijn vorst te Warschau, en stierf kort na den

vrede van St. Hubertsburg te Dresden.

L i t. : Bcckcr, Der Dresdener Friede und die Politik

Brühls (1902) ;
Schmidt, Minister Graf Brühl und Karl

Heinrich von Heinecken (1921). v. Gorkom.
Bruid (Bruidje). De naam van bruid wordt

door de H. Schrift gegeven aan de Kerk, en ook aan de

Godminnende ziel. De Kerk gaf dien naam ook aan de

aan God toegewijde maagden. Bruidje is een volks-

naam voor meisjes, die haar eerste H. Communie
doen; tevens voor die, welke, op gelijke wijze uitge-

dost, aan processies deelnemen, als strooistertjes van
bloemen, enz. Louwerse.

Bruidje, het Joodsche, schilderij door

Bembrandt in het Rijks Museum te Amsterdam (vroe-

ger ook genoemd Boaz en Ruth). Men vermoedt, dat

de uitgebeelden zijn zoon Titus met vrouw voorstellen.

Een van Rembrandt’s rijpste en machtigste werken,

thans wereldberoemd; het is ontstaan in zijn laatsten

tijd (waarschijnlijk 1668). Men vindt er ten volle het

befaamde koloriet van den meester in.

L i t. : W. J. Steenhoff, Ned. schilderkunst in het

Rijks Museum (III)
;
Valentiner, Rembrandt’s Gemalde,

in „Klass. d. Kunst”
;
Schmidt-Degener, Rembrandt

(WereldbibL). Schreden.

Bruidkoop, Bruidroof, > Huwelijk, >
Bruidwerving.

Bruidsbekcr is een in de 15e en 16e eeuw vooral

in W. Duitschland gebruik-

te, van edelmetaal, koper

of brons vervaardigde, dub-
bele beker. De onderste,

grootere beker (meestal in

klokvorm) had de gestalte

van een vrouw, die met
opgeheven armen den kom-
vormigen bovensten beker

vasthield. Eerst dronk de

bruid den kleinen boven-
beker leeg, dan ledigde de

bruidegom den grooten.

Knipping.
Bruidsdeur, naam,

voorheen gegeven aan een

zijportaal van een kerk,

waarvoor de huwelijken ten

overstaan van den priester

gesloten werden (> „In
facie Ecclesiae”).

Bruidsmis of Huwe-
lijksmis, > Huwelijk (litur-

gie van het).

Bruidsmystiek. Men onderscheidt in de
mystiek twee scholen of richtingen: de bruidsmystiek
en de lichtmystiek. De eerste stelt het mystieke
leven voor als de vereeniging van bruid en bruidegom,
de tweede ziet de mystieke vereeniging onder het beeld
van het licht, dat de ziel doorstraalt en waarin zij

wordt opgenomen. Men spreekt ook van affectieve en
intellectualistische richting. Sint Bernardus is een
typisch vertegenwoordiger van deze affectieve gees-

tesrichting, Ekkehart van de intellectualistische. Ver-
menging van beide vormen tot een harmonische oplos-

sing vindt men bijv. bij Ruusbroec. J. v. Rooij.

Bruidssluier, oude naam voor een sluier, waar-
mede bruid en bruidegom bedekt waren, wanneer de
priester den huwelijkszegen over hen uitsprak.

Bruidssluier (Gypsophila panicu-
1 a t a), van de familie der muurachtigen (Caryo-

phyllaceae), is een der 50 soorten van haar geslacht.

In Oost-Europa en Siberië komt zij op zanderige

gronden hier en daar voor, en burgert zich nergens

anders in. Vroeger werd deze soort gecultiveerd, om
de wortels voor de wolwasscherijen, doch thans dient

zij alleen als sierplant voor droog-bouquetten.

Bonman.
Bruidszegen of Huwelijkszegen, > Huwelijk

(liturgie van het).

Bruidwerving , -schaking, -roof (> Hu-
welijk) is een zeer oude, internationale, wijd-

vertakte stof van sage en literatuur, in lied en epos,

die uit de werkelijkheid en sociale toestanden is

gegroeid (voorbeelden in het Oude Testament: Helena,

Sabijnsche vrouwen) en met velerlei motieven, uit

mythen, volksvertelsels, phantasie, enz. verbonden
werd. In de West-Germaansche literatuur komt ze

voor, eerst in, meestal verloren, heldenliederen,

waarop bijv. Authari’s Bruidvaart, door Paulus

diaconus vermeld, berust; dan in epische gedichten,

als bijmotief (bijv. Ruodlieb), als grondmotief in:

het Latijnsche Waltharius, de Nibelungen, Gudrun,
Ortnit; in de zoogenaamde speelmansepen: Koning
Rother, Salman en Morulf, Osw^ald; in de Osanctrix-

sage uit de Thidrekssage. Twee groepen van personen

staan gewoonlijk tegenover elkander: de wervende
held met zijn gevolg, waaronder eenige krachtiger

helpers (reuzen, een raaf, niet zelden een speelman:

Hagen, Horant, Wate); de bruid en hare verwantschap:

met den halsstarrigen vader, de goedgezinde moeder.
Bijmotieven zijn: verkleeding en personenverwisseling;

boden; opsluiting der bruid; ontvoering en vlucht,

over zee, in wouden; achtervolging met wapengeweld;
droomen; toover- en erkenningsmiddelen, munten,
ring. In de speelmansgedichten is de toon minder
heldhaftig en speelt, naast trouw, ook list een voorname
rol. Niet zoo zeer liefde, tenzij in de hoofsche epiek

(bijv. Floris en Blancefloer), als wel huwelijk om een

of andere politieke reden, is de oorzaak der schaking.

Van oudsher weerden heiligenlegenden op deze stof

gebouwTd, wraarbij dan komt weigering van het huwelijk,

marteldood. Typisch is te onzent de H. Dimpna-
legende, verwant met Gudrun en OswTald. Vele dier

legenden stammen uit de Nederlanden, langs de
Vlaamsch-Gallische kust, uit den tijd der Merovingers.

Hier wTorden ook vele wervingen en schakingen in

Latijnsche kronieken, berustend op liederen, vermeld:

Chlodwig om Chrothilde, Gonduinus om Begga,
Karei de Groote om Amelberga, Siegfried der Morini
om Estrudis, Baudewijn om Judith. Zoo zullen die

ook wel grootendeels te onzent zijn ontstaan. Niet
zelden hebben ze geput ex antiqua incolarum tradi-

tione. Ook de speelmanspoëzie bloeide in de naburige
Rijnlanden. De stof werd nog toegepast op geestelijke

onderwerpen (als in het Mhd. Hochzeit); en leefde

voort in liederen, ook geestelijke, waarin dan Christus

zelf de Schaker werd (bijv. Des Soudaens dochterken).
L i t. : K. Schmeïng, Flucht- und Werbungssagen in

der Legende (Münster i. Westf. 1911) ; G. Ehrismann,
Gesch. der d. Literatur (II München 1922, 284 vlg.).

V. Mierlo.

Bruikleen (Ned. Recht), > Bruikleening;

(onderwijs), > Schoolbouw.

Bruikleening (Ned. Verbintenissen-
recht) is een overeenkomst, welke tot stand komt
door overgifte van een, niet door gebruik verloren

Bruidsbeker.
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gaande, zaak, welke de ontvanger om niet mag gebrui-

ken, onder verplichting haar, nadat zij tot het gebruik,

waarvoor ze was uitgeleend, gediend heeft of heeft

kunnen dienen, of na bepaalden of onbepaalden tijd,

terug te geven (art. 1777—1790 B.W.). B. wordt vaak
aangegaan, doordien bij overdracht of voorbehoud

van eigendom de overdrager of ontvanger de zaak

voortaan of voorloopig houdt ten titel van bruik-

leening. B. geeft geen zakelijk recht, slechts een ver-

weermiddel tegen opvordering. De bruikleener staat

in voor de zorg van een goed huisvader, niet voor

toeval (» Overmacht), tenzij hij de zaak gebezigd heeft

tot een ander gebruik dan haar aard of de contracts-

duiding meebrengt, tenzij hij het verlies der zaak door

gebruik of opoffering van zijn eigen zaak had kunnen
voorkomen, of tenzij de zaak bij de b. was geschat;

in het eerste geval is hij ook gehouden tot vergoeding

van eventueele schade. Dat de b. om niet wordt

aangegaan, komt tot uitdrukking in de bepalingen,

dat de bruikleener, naargelang van omstandigheden,

ten allen tijde tot teruggave kan worden genoodzaakt,

zoo de uitleener de zaak, om dringende en onverwacht

opkomende redenen, zelf noodig heeft, en dat de uit-

leener voor gebreken der zaak slechts verantwoordelijk

is, zoo hij die gekend heeft doch den bruikleener

daarvan geen kennis heeft gegeven. Buitengewone

noodzakelijke kosten tot behoud der zaak, welke zoo

dringend waren, dat de bruikleener daarvan te voren

den uitleener geen kennis heeft kunnen geven, moet
deze hem vergoeden. Petit.

Bruikleening of commodaat (men zegt ook

bruikleen) in het Belg. Recht is een contract,

waardoor de eene partij aan de andere een zaak ten

gebruike geeft, onder voorwaarde, dat de ontleener de

zaak teruggeven zal, na daarvan gebruik te hebben

gemaakt (art. 1875 B. W.).

Bruikleen is een zakelijk contract, dat dus eerst

voltrokken is wanneer de zaak aan den ontleener

afgegeven werd. Het is ook een eenzijdig contract,

want alleen de ontleener is bij de totstandkoming

van het contract verplicht. Verder is het een contract

om niet, want de uitleener geeft de zaak zonder

tegenprestatie ten gebruike. Indien hij een loon be-

dongen had, dan zou hij de zaak niet meer uitleenen,

maarverhuren. De ontleener mag de zaak enkel gebrui-

ken op de wijze, die door de overeenkomst bepaald is,

of bij afwezigheid van dergelijke bepaling, op de wijze,

die haar aard medebrengt (art. 1880). Hij moet als

een goed huisvader over de ontleende zaak waken
en kan zelfs in sommige gevallen voor zijn lichtste

schuld aansprakelijk zijn, namelijk indien hij het ver-

lies der zaak door opoffering van zijn eigen zaak had
kunnen vermijden.

In den regel is de ontleener door het toevallig ver-

gaan van de zaak bevrijd. Indien de zaak bij de leening

geschat werd, onderstelt echter de wet, dat deze

schatting gedaan werd om, onder alle omstandigheden,

de teruggave van dc zaak of van haar waarde te ver-

zekeren. Het risico komt ook nog voor rekening van

den ontleener, indien hij de zaak langer of tot een ande-

ren dienst gebruikt heeft dan hij het recht had.

De uitleener kan in principe de geleende zaak niet

terugvragen vóór den tijd, die door de overeenkomst

bepaald werd. Nochtans indien hij vroeger deze zaak

om een dringende en onvoorziene reden noodig heeft

zal hij er de teruggave van kunnen vorderen. De rechter

zal oordeelen over het gevolg, dat, gezien de omstandig-

heden, aan dat verzoek dient gegeven te worden.

Indien de geleende zaak zoodanige gebreken heeft,

dat zij schade aan den gebruiker kan veroorzaken,

is de uitleener verantwoordelijk, indien hij de gebreken

gekend heeft en daarvan aan den ontleener geen kennis

heeft gegeven.

De uitleener moet aan den ontleener de onkosten

vergoeden, die deze laatste voor het behoud der zaak

gedaan heeft. De gewone kosten van onderhoud, die

een last van het gebruik uitmaken, blijven integendeel

logisch voor rekening van den ontleener. Men neemt

over het algemeen aan, alhoewel de quaestie betwist is,

dat de ontleener een recht van retentie op de geleende

zaak uitoefenen kan, zoolang de onkosten, die hij

voor het behoud der zaak gedaan heeft, niet vergoed

zijn. Kluyskens .

Brui! dc Leeuw, benaming bij het worstelen:

dubbele bovenarmgreep.

Bruiloft, geestelijke, mystieke term,

aanduidend de bruiloft van de ziel: de vereeniging

door de liefde van de ziel met God. De ziel wordt voor-

gesteld als de bruid, welke slechts één verlangen

kent, nl. om op de meest innige wijze vereenigd te

worden met den hemelschen Bruidegom. Ruusbroec

heeft dit beeld uitgewerkt in zijn voornaamste boek:

„Chierheit der Gheesteleke > Brulocht”, onder invloed

van de school van Bernardus en de Victorijnen (bruids-

mystiek). J. v. Rooij.

Bruiloftsgebruiken. Vooral in Twente placht

men van oudsher groote bruiloften te houden, waartoe

geheele boerschappen werden uitgenoodigd. De
uitnoodiging geschiedde door twee „brulfteneugers”,

de hooge hoeden versierd met kunstbloemen en een

eikenstok in de hand; zij noodigden in dichtvorm.

Bruidegom en gasten reden ter bruiloft in versierde

karren. De „wasschupsneuger” vorderde de bruid op,

waarna in de keuken brandewijn met rozijnen in zilve-

ren kom rondging. Aan den bruiloftsdisch kregen alle

mannen lange pijpen
;
die van den bruidegom was fraai

versierd. Ook de dorpsjeugd werd onthaald. Dit

geschiedde ook in Midden-Limburg, waar de bruid

de stoets, een mikje met geldstukken erin, te grabbel

wierp. In de Meierij ontvingen de jongelieden dansgeld,

balgeld of schatgeld ter vertering; tevoren had het

schutten der bruid plaats, een versperren van den weg
door touw of hindernissen. Zeer oud is ook het rond-

rijden der bruid. In Friesland legde de vrijer met
een lossen kunstigen knoop (knotte) den handpenning

in den „knottedoek” van fijn linnen of zijde, met bor-

duurwerk versierd, dat een of andere spreuk te lezen

gaf; werd door de vrijster de knoop toegehaald, dan

liet de vrijer dien los, en het minnepand was aange-

nomen; de bruidegom schonk de bruid er ook de

bruidskousebanden van blauwe zijde met goud- en

zilverdraad, waarin een spreuk was aangebracht. Het
„hazenloopen” te Zonhoven (L.) was een wedren te

voet en te paard om het eerst een takje te bereiken,

door de bruid eigens in den grond gestoken; van het

geld der prijzen werd feestgevierd. In de middeleeuwen

moest de bruid, om toegang te krijgen tot het huis

van den bruidegom, over een bezem heenstappen,

terwijl ook dwars voor den ingang een blank zwaard

gehouden werd; pleegde de bruid ontrouw, dan mocht
zij zich het „huwelijkszwaard” herinneren; dit zwaard

komt ook in de ridderromans voor tusschen verloofden

om de kuischheid te bewaren. „Trouwen met het kind

onder de huik” geschiedde, als er vóór-echtelijke

kinderen waren. Zag een ondertrouwd paartje van het

huwelijk af, dan werd er ketelmuziek gemaakt: in
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Noord-Brabant het „tafelen”, in Limburg het „varen”
of „den ezel aandrijven”, waarbij soms een strooman,
op een kar gebonden, voorbij de woning werd gereden
of erop geplaatst; dit geschiedde en geschiedt nog wel,
ook bij gehuwden van slechten levenswandel of twist-

zuchtigen. Knippenberg.

Bruin, 1° C 1 a e s, Ned. dichter; * 1671 te Amster-
dam, f 1732 aldaar. Was boekhouder te Amsterdam.
Als dichter een beroemd volgeling van den Doopsgez.
leeraar Abr. Galenus (evenals Jan Luyken). Behalve
vele zoetvloeiende stichtelijke gedichten schreef hij

enkele bijbelsche treurspelen en „Zinnebeelden”.
Werken: Zedelijke mengeldichten

;
Zededichten

(in den trant van Luyken)
; Uitbreiding over 100 leer-

zame zinnebeelden
; Zinnebeelden van de goddelijke

liefde. Treurspelen: Abrahams offerhande

;

Sauls dood
; Davids gestrafte hoogmoed

;
deze werden

nimmer gespeeld. Andere stukken van hem hielden
repertoire : Verhinderde wraak van C. Mart. Coriolanus

;

De deugdzame hoveling
;
Dood van Willem den Eersten,

Prins van Oranje. Zijn drie „arcadische” werken :

Klecfsche en Zuid-Hollandsche „Arcadia”, Speelreis
langs den Vechtstroom en Noord-Hollandsche „Arcadia”
geven veel bijzonderheden, die voor de kennis van land
en volk van gewicht zijn. — L i t.: J. Wagcnaar, Am-
sterdam (III, 254) ;

Te Winkel, Ontwikkelingsgang.

Piet Visser.

2° Martinus Gerardus de, voortreffelijk

docent en dierverloskundige aan de Rijksveeartsenij-

school te Utrecht. * 1858 te Utrecht, f 1908.
L i t. : Nw. Ncd. Biogr. Wb. (I).

Bruint)rood, > Brood.

Bruine anijszwam, > Anijszwam.

Bruine beer, > Beerachtigen.

Bruineeren is het bedekken van metalen (vooral

ijzer en staal) met een beschermende laag tegen het
roesten. In de meeste gevallen maakt men hiertoe ge-

bruik van metaalchloriden, wier oplossingen het
metaal aantasten. Zoo bijv. ijzerchloride, zink-

chloride, antimoonchloride e.a. Geweerloopen worden
wel met een mengsel van antimoonchloride in olijfolie

ingewreven. Na verloop van 24 uur is het staal met
een roestlaag overtrokken. De oplossing wordt ver-

wijderd en het proces zoo dikwijls herhaald, tot de
verkregen kleur gelijkmatig groenachtig is. Zeer vaak
ook wordt ingesmeerd met een oplossing van 15 g
ijzerchloride in één liter water. Na een paar uren wordt
afgewasschen en met den metaaldraadborstel schoon-
gemaakt. De bewerking wordt weer herhaald tot de
gewenschte kleur (in dit geval een roodbruine) is

verkregen. Nog andere oplossingen worden volgens
meerdere voorschriften gebruikt.
L i t. : Ullmann, Enzyklopadie der technischen

Chemie (s.v. Metallfarbung)
;

Otto Lange, Chemisch
technische Vorschriften. v. d. Beek.
Bruine Jura, benaming voor den Dogger (>

Juraformatie). Aldus genoemd, omdat de afzettingen
van den Dogger meestal door ijzerhydroxide bruin
gekleurd zijn.

Bruine kikvorsch, > Kikvorschen.

Bruine kuikendief of bruine kieken-
dief, Circus aeruginosus, behoorend tot de valken-
familie. Evenals bij alle roofvogels verschillen man-
netje en wijfje van kleur; ook oud of jong geeft vaak een
groot verschil. Ze zijn geheel bruin; kop, keel en vleu-
gelkoek bruingeel, goudgeel of roomkleurig al naar
den ouderdom; staart grijs. Ze leven overal in riet-

moerassen, zelfs in het Oosten des lands. Het nest

wordt gebouwd tusschen gekneusde oude rietstengels

en gras. Het legsel bestaat uit 3 tot 6 blauwachtig-
witte eieren. Bernink.
Bruine rat, > Ratten.
Bruinissc, gem. in Zeeland op eiland Duiveland

aan de Grevelingen. Omvat het dorp B. en het ge-
hucht Zijpe; ruim 2 400 inw., bijna allen Prot. Opp.
833 ha. Land- en tuinbouw, visscherij (mosselen) en
oesterteelt. Tramverbinding met Zierikzee en Steen-
bergen.

Bruinkolenmijnen. Bruinkool valt onder
„charbon de terre ou de pierre” en „bois fossile”,

bedoeld in art. 2 der in Noord- en Zuid-Ned. toepasse-

lijke loi du 21 Avril 1810 concemant les mines, les

minières et les carrières; bruinkool is ingevolge deze
wet slechts krachtens bij K.B. te verleenen concessie

ontginbaar; door de concessieverleening ontstaat
een b r u i n k o o 1 m ij n. In Z.Ned. is geen bruin-
kool in ontginbare hoeveelheid aangetroffen; zij wordt
in N.Ned. aangetroffen in zgn. couches; bruinkool is

in N.Ned. vrijwel uitsluitend gedurende den grooten
oorlog en de eerste jaren daarna ontgonnen en wel in

Limburg. Thans (1934) wint in N. Ned. alleen de Mij.

tot Exploitatie van Bruinkolcnvclden „Carisborg”
N.V. te Heerlen nog bruinkool ten behoeve harer
bru inkoolbrikettenfabriek.

Voor de in N.Ned. verleende concessies zie: de
Nederlandsche Mijnwetgeving, Wetten, Besluiten,

Beschikkingen, Regelingen betreffende het Mijnwezen,
verzameld door Mr. N. C. Couvéo en Mr. P. H. Ritter
Jr. (

a1928). v. Oppen.
Bruinkool, natuurproduct, dat jonger is dan

steenkool, maar ouder dan turf. Men onderscheidt:
aardachtige soorten en soorten met houtstructuur, zgn.

ligniet (< Lat. lignum = hout). Op Sumatra treft

men aan „veredelde” bruinkool, die door contact-

metamorphose overgegaan is in steenkool.

De kleur varieert van bruin tot zwart. Bruinkool
heeft een hoog gebonden watergehalte, soms wel 50%.
Op reinkool berekend bedraagt de koolstof 60—70%,
waterstof 5%, zuurstof 24—34%, stikstof 1%. Met
geforceerdcn trek of onderwind is de bruinkool als

brandstof onder stoomketels te gebruiken, maar beter

kan men er briketten van persen. De winning van
bruinkool geschiedt meest als „dagbouw”, d.w.z. aan
de oppervlakte. de Wilde.

Bruinkool is in de jongere formaties, speciaal in het
> Tertiair, gevormd. Daarom wordt de Tertiair-

formatie wel Bruinkoblformatie genoemd. Hout, dat
onderworpen is aan het inkolingsproces, zet zich eerst

om in ligniet, dat bruin van kleur is. en verder in

bruinkool dat dichter is, grooter koolstofgehalte bezit,

zwart van kleur is en een aardachtige > breuk vertoont.
De brandwaarde stijgt tot 6 000 calorieën. Het ont-
staan van bruinkool evenals van steenkool vindt zijn

verklaring in het voorkomen van moeraswouden, die
in vroegere geologische perioden wel talrijker zullen
zijn geweest dan tegenwoordig. Van groot economisch
belang is de Noor d-D u i t s c h e bruinkoolfor-
matie, die grootendeels tot het Oligoceen behoort.
Hier zijn lagen gevormd van 20—50 m dik.

In de b. ziet men dikwijls boomstammen, die op een
bepaalde hoogte scherp zijn afgesneden. De oorzaak
van dit verschijnsel is nog niet afdoende verklaard.
Verondersteld wordt dat men te doen heeft gehad
met een verrotting boven den waterspiegel.

Crommelin.
Bruinkool komt vnl. voor op geringe diepte onder
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de aardoppervlakte, bedekt met zand en grint, soms

ook klei, zoodat de bruinkool voor het grootste ge-

deelte in groeven (dagbouw) ontgonnen wordt. Zoowel

de losse gronden boven de bruinkool (deklagen) als de

bruinkool zelf worden met baggers verwijderd respec-

tievelijk ontgonnen. Ook dieper onder de aardopper-

vlakte gelegen (mits hoogwaardige) bruinkool-afzet-

tingen worden door mijnbouw ontgonnen.

ï)e ruwe bruinkool wordt als brandstof verbruikt

nabij de ontginningen. Bij vergassing in generatoren

worden nog ecnige bijproducten gewonnen. Verder

wordt de bruinkool verkookt bij lage temperatuur,

ca. 600° C, waarbij de winning van een bijzondero

teersoort en van waardevolle koolwaterstoffen hoofd -

zaak is. Overigens wordt de bruinkool verwerkt tot

briketten (> Briketecrcn).

In Nederland waren gedurende den oorlogstijd meer-

dere bruinkoolgroeven in ontginning, waarvan thans

nog de mijn Carisborg te Heerlen in exploitatie is. De

productie der bijbehoorende briketfabriek bedraagt

normaal 75 000 ton briketten, wat overeenkomt met

een productie van 200 000 ton ruwe bruinkool.
* Wijffels.

Bruinroode beuk, > Beuk.

Bruinsteen, naam voor de oxydenvan mangaan,

die tot samenstelling hebben MnOz . In de M.E. werd

het b. magnesia nigra genoemd; men beschouwde het

echter steeds als een ijzerverb inding. De naam b. komt

het eerst voor bij Basilius Valentinus; men paste dien

echter op alle mangaanoxyden toe, omdat deze op

aardewerk een bruine kleur veroorzaken. De glas-

makers noemden de ertsen manganes (waarsch. <
Grieksch manganizoo), omdat ze het door ijzeroxyde

gekleurde glas ontkleurden (glasblazerszeep). Eerst

in 1740 toonde Pott aan, dat b. geen ijzer bevatte.

Het in de natuur voorkomende Mn02-erts heet

pyrolusiet (s. g. 4,7—5) of ook polianiet, dat iets

harder is (s. g. 4,83—5,06). Groote hoeveelheden wor-

den gevonden in den Kaukasus (aan de rivier Kwirila),

verder in Thüringen, Westfalen, het Ertsgebergte,

Spanje, Chili en Brazilië. Kunstmatig kan mangaandio-

xyde worden gemaakt door verhitting van mangaan-

nitraat.

B. is een peroxyde en daarom een oxydatiemiddel.

Op zichzelf op hooge temp. gebracht, staat het een deel

van zijn zuurstof af en gaat over in Mn 804
. Ook met

zwavelzuur verhit levert het zuurstof en gaat dan over

in manganosulfaat, MnS04 . Met zoutzuur ontstaat

bij verhitting chloorgas.

Ongeveer 90% van alle mangaanertsen wordt ge-

bruikt ter verkrijging van mangaanhoudend staal

(ferromangaan). De verdere toepassingen zijn vnl.

gebaseerd op het oxydeerend vermogen (veelal in de

organische synthese) op de chloorbereiding in het

laboratorium, op het gebruik als depolarisator in

Leclanché-elementen en voor de bereiding van alle

andere mangaanverbindingen (vooral manganaten en

permanganaten). v* d . Beek .

Bruinsteen-clcment, > Leclanché-element.

Bruin vee, het bekende Braunvieh uit Zwitser-

land (> Zwitsersch vee).

Bruinvisch, •> Walvisschen.

Bruinwieren (Phaeophvceeën), een

klas van wieren, die naast het bladgroen nog een

bruine kleurstof, Phycoxanthine, phaeophyl of phy-

cophaeine hebben. Het zijn grootendeels zeebewoners

met verschillende, geslachtelijke en ongeslachtelijke,

voortplanting. De afmetingen zijn van kleine sierlijke

vormen tot zeer groote zooals Laminaria en Macro-

cystis (300 m). Tot de b. behooren de Phaeosporeae

(bruinwieren), o.a. Laminaria, de Akinetosporeae

met onbeweeglijke sporen en de Cyclosporeae met kogel-

ronde sporen, o.a. blaas- en knotswier. Bouiuan •

Bruinijzererts, variëteit van limoniet met

vezelig kristallijne structuur. Bevat tot 25% water.

Komt zeer algemeen voor in dichte massa’s.

Bruispoetler , een mengsel van een zuur (vooral

wijnsteenzuur) met dubbelkoolzure soda. Een oplos-

sing van b. in water of suikerwater, bruisend opge-

dronken, werkt verfrisschend en neemt misselijkheids -

gevoel weg.

Brulapen, > Aap.

Brulefer, S t e p h., Minderbroeder, f ca. 1500.

Theoloog, gevierd professor en predikant te Parijs,

Mainz en Metz. Over zijn geschriften bestaat nog veel

onzekerheid. v • d. Borne .

L i t. : Dict. Theol. Cath. (II, 1145 vlg.).

Brulez, R e i m o n d, Vlaamsch letterkundige.

* 1895 te Blankenberge, thans te St. Michicls-bij-

Brugge. In een geestig, gespierd proza haalt hij cynisch

alle geestelijke waarden neer, die den grondslag uit-

maken der maatschappij.

Werken: André Terval of Inleiding tot een leven

van gelijkmoedigheid (roman, 1930) ;
Sheherazado of

Literatuur als losprijs (fantastische verhalen. 1933).

Brüil, I g n a z, Oostenrijksch componist;

* 7 Nov. 1846, f 17 Sept. 1907; was aanvankelijk als

pianist werkzaam en componeerde talrijke opera’s,

waarvan zijn speelopera Das goldene Kreuz het be-

kendst is gebleven, verder orkestwerken en kamer-

muziek.

Brüllow, Karl, belangrijk Russisch schilder;

* 1799 te San Martiano (Campagna), f 1852. Behaalde

door zijn schildering: De laatste dag van Pompeji

(1833) zoowel in Italië als in Rusland een buitenge-

woon succes. Hij is eclecticus, die bij zeer bijzondere

schilderstalenten (portretten) te kort schiet in het

vermogen nieuwe vormen te scheppen. Als een schit-

terende figuur van het Romantische Klassicisrae

hebben zijn tijdgenooten hem bovenmate bewonderd.
Hackel.

Brulocht, Die Chierheit derghees-
t e 1 i k e r, het meesterwerk van Ruusbroec,
en wellicht van de Germaansche mystiek. De tekst:

Siet, die Brudegom comt, gaet ute, Hem te ontmoetene,

wordt in zijn vier deelen toegepast (1°) op een begin-

nend, werkend leven, (2°) op een innig verheven,

begeerlijk leven, (3°) op een bovennatuurlijk God-

schouwend leven, welke drie doelen de drie boeken

uitmaken, wTaaruit het werk bestaat. Door zijn b. heeft

Ruusbroec vooral invloed uitgeoefend. Nog op onze

dagen is dit werk in het bijzonder meermaals uitgegeven

en in andere talen vertaald. V . Mierlo.

Brüly, gem. in het Z.W. van de prov. Namen;

ruim 500 inw., Kath.; opp. 1 315 ha; landbouw,

veeteelt.

Brüly-dc-Pcsche, gem. in het Z.W. van de

prov. Namen, aan de Eau Noire; 130 inw.; Kath.;

opp. 1 105 ha; landbouw, veeteelt.

Bruma-Brumalia ;
(Lat.) bruma = brevissi-

ma (dies), de kortste (dag); volgens de Romeinsche

opvatting 25 Dec.; het feest Brumalia, 24 Nov.; ook

schijnt men met bruma den tijd tusschen 24 Nov. en

25 Dec. aangeduid te hebben. Davids.

Brumaire
( < Fr. brume = nevel), tweede maand

van het jaar in de tijdrekening der eerste Fransche
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republiek. Zij liep van 22, 23 of 24 October tot 20, 21
of 22 November van onze tijdrekening. Vgl. Kalender
(Republikeinsche) en Tijdrekening.

Brumaire, 18/19, an VII (= 9/10 Nov. 1799),
datum van den Staatsgreep van Napoleon,
waardoor hij het Directoire door het Consulaat ver-
ving. Beteekent het einde van het bestuur volgens de
volkssouvereiniteit; de macht berust voortaan bij het
staatshoofd. De staatsgreep ondervond weinig verzet:
het Directoire was gehaat en Frankrijk verwachtte
van Napoleon verbetering.

Brumbies, * Boschpaarden.

Brumcl, A n t o i n e, vermaard Ned. compo-
nist uit het begin der 16e eeuw, met Josquin een leer-
ling van Joh. Okeghem. Van zijn leven is alleen
bekend, dat hij in 1505 van het hof van Sigismund
Cantelmus te Lyon naar dat van Alfonso I d’Este
te Ferrara werd beroepen. B. heeft vooral missen en
motetten gecomponeerd, door Petrucci, Antiquus
en Petreius gedmkt. Sommige missen en misfrag-
menten berusten nog in hs. te Rome, Weenen en Mün-
chen. Een moderne uitgave (missa de beata virgine)
gaf Expert: Les maitres musiciens de la renaissance
fran^aise (IX). Andere stukken in Maldeghem’s
Trésor Musical. Lenaerts

.

Brummel, Beau, de model-dandy van het
Engelsche hofleven; * 1778, f 1840; begunstigd door
den prins van Wales (den lateren George IV); militair
1794— ’98; daarna het model en de leider van de mode,
tot hij door hasardspel zijn vermogen verloor in 1816.
Toen ging hij naar Frankrijk, waar hij in de schulden-
gevangenis raakte, op 60-jarigen leeftijd kindsch
werd en stierf in een krankzinnigengesticht te Caën.
L i t. : Lewis Melville, Life and Letters (1932).

Pompen.
Bruitimen, gem. in Geld. aan den linkeroever

van den Geld. IJsel. Behalve B. behooren ertoe de
dorpen Eerbeek en Hall. Het aantal inw. bedraagt
ruim 9 000, waarvan 8 000 Ned. Herv. en 700 Kath.
De bodem bestaat in het W. uit golvende zand- en
grintgronden, in het O. uit klei- en zavelgrond.
Landbouw en veeteelt, papierindustrie en bleekcrij,

steenfabrieken en een fabriek van weegwerktuigen.
Tevens heeft B. een belangrijke eiermarkt. B. was
reeds in 794 als Villa Brinnum of Brunnum bekend,
later Brunheim. Het kasteel de Engelenburg, dat reeds
in 1591 bestond, werd na den brand (1624) pas later
in zijn tegenwoordigen stijl opgebouwd. De Ned. Herv.
kerk (11e eeuw) werd in 1705 en 1746 verbouwd. Heijs.

Brumund, Jan Frederik Gerrit,
Hervormd predikant in Ned.-Indië; * 1814 te Amster-
dam, f 1863 te Malang. O.a. bekend om zijn Indiana,
wetenschappelijke verhandelingen over allerlei Indi-
sche onderwerpen. In 1857 kreeg hij van de Indische
regeering opdracht tot het beschrijven van de Boro-
boedoer, een opdracht, die later werd uitgebreid tot
alle Hindoe-oudheden op Java.
L i t. : Levensbericht in de serie van de Ned. Mij. v.

Lett.
; Krom, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche

Kunst, register s.v. Berg.
Brun, aanvoerder der Engem tijdens den eersten

veldtocht van Karei den Grooten tegen de Saksers
(775).

Brun, Charles le, > Lebrun.
Brunanburg • Bij deze stad versloeg Aethelstan,

;

koning van Wessex, de Denen in 937. Deze overwin- ,

ning is door Engelsche en Skandinavische dichters
veel bezongen.

Brunck, Richard Fran^ois Philippe,
Klass. philoloog; * 1729 te Straatsburg, f 1803 ald.
Bekend door zijn uitgaven van Grieksche dichters
als: Apollonius van Rhodus, Aristophanes en vooral
Sophocles.

Brundisium, teg. Brindisi in Z.O. Italië; in de
Oudheid Grieksche kolonie. In de 3e eeuw v. Chr.
kwamen er de Romeinen. Belangrijke strategische en
handelshaven. Voornaamste overtochtplaats van Italië
naar Griekenland en Egypte. De dichter Vergilius is

er 19 v. Chr. op zijn terugweg uit Griekenland gestorven.

Weigermans.
Brune, 1° Johan de, bijgenaamd de

Oudere, Ned. schrijver; * 1589 te Middelburg,

f 1658 als Raadpensionaris van Zeeland. Zijn gedich-
ten zijn evenmin als zijn proza ooit veel in tel geweest,
ofschoon er een onmiskenbare geest uit spreekt.
Werken: Hij schreef eenige theologische werken.

Proza : Bankketwerk van goede gedagten (geestige zede-
kundige bespiegelingen). Gedichten: Emblemata; Nieu-
we wijn in oude lederen zakken

;
De CL psalmen Davids

;

Zielegerechten, enz. — L i t. : C. H. O. M. von Winning,
J. de B. (diss. Groningen 1921).
2° J o h a n de, bijgenaamd de Jongere,

Ned. schrijver; * 1616 te Middelburg, f 1649 te Den
Haag; neef van Johan de Brune de Oudere. Hij schreef
in hier en daar gezwollen stijl een aantal werken, die
in hun tijd druk werden gelezen. Later wTerd ook hij

nagenoeg geheel vergeten. Hij schreef o.a. Veirsjes,
en Wetsteen der vernuften (een boek vol anecdoten,
novellen enz. om de menschen stof tot conversatie te
geven).

L i t. : J. A. Worp, J. de B., in Oud Holland (1890, 81).

Piet Visser.
3° W i 1 1 e m M a r i e, Fransch generaal.

* 1763 te Brive, f 1815 te Avignon. B. was een omkoop-
baar intrigant; van monarchaal journalist wordt hij

republikeinsch militair. Hij ontvangt commando’s
in de Vendée en in Italië; sticht de Helvetische
Republiek (1798); verdrijft in 1799 met Daendels
de Engelschen en Russen uit N. Holland (Bergen en
Castricum); maarschalk; maar wordt om zijn oppositie
door Napoleon als gezant naar Konstantinopel ver-
bannen. Later ontvangt hij het commando in Duitsch-
land en Italië. In 1814 kiest B. partij voor Bourbon,
tijdens de 100 dagen weer voor Napoleon; hij werd
vermoord tijdens de tweede Terreur blanche.

V. Claassen.
Bruneau, A 1 f r e d, Fransch componist en

publicist; * 3 Maart 1857 te Parijs; vooral bekend om
zijn opera’s naar romans van Zola, waarmee hij het
naturalisme in de muziek introduceerde. Behalve
talrijke opera’s schreef hij balletten, een requiem,
orkestwerken en liederen. Ook als auteur van opstel-
len over Fransche muziek (1901) en Russische muziek
(1905), benevens een boek over La vie et les oeuvres
de Gabriël Fauré (1925) maakte B. naam.
L i t. : A. Hervey, A. B. (1907). Reeser.
Bruneek (Ital. Brunico), plaats in de Ital.

provincie Bozen (46° 45' N., 11° 55' O.), 828 in boven
zee, ca. 3 400 inw. (meest Duitschers). Veel toerisme.
De schilder Michel Pacher werd hier geboren.

Brunei (B r u n e 1 1 a), van de familie der
lipbloemigen (Labiatae), ook b ij e n k o r f

j
e s

geheeten. B. vulgaris, welke soort over de geheele
aarde verspreid is, wordt gevonden in weilanden en
boschranden en heeft, evenals de grootbloemige
B. grandiflora, violetkleurige bloemen. De bergsoorten
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B. laciniata (vulgaris pinnatifida) en B. alba zijn

witbloemige vertegenwoordigers, terwijl de Europee-

scheB. hyssopifolia als tuinplantwordtbenut. Bonman.
Brunelleschi (of Brunellesco), Filippo,

Ital. bouwmeester en beeldhouwer, * 1377 te Florence,

f 14 April 1446 aldaar. Na op aandringen van zijn

vader voor notarius opgeleid te zijn, werd hij goudsmid

en maakte studie van de jonge perspectiefkunst. Met
Lorenzo Ghiberti solliciteerde hij voor het vormen
van de bronzen deuren van het Baptisterium van

Florence, maar zijn werkstuk, een sterk Gotiseerend

Dom van Florence. De koepel werd ontworpen en

gebouwdMoor L F. Brunelleschi.

offer van Abraham, werd door de domcommissie afge-

wezen. Eerst in zijn 40er jaren kon hij zich als architect

doen gelden. Want met Ghiberti kreeg hij in 1420 de

leiding van het bouwbedrijf aan den dom. Op deze,

door Amolfo di Cambio gebouwde kerk moest een

koepel komen. Aanvankelijk vond B. geen geloof bij

zijn opdrachtgevers, maar toen het hem gelukt was

Ghiberti te verdringen, kon hij zich geheel aan de vol-

tooiing van zijn koepelplannen geven. Behalve als

bouwmeester is B. nog bekend als vestingbouwmeester

en mechanicus.

De groote beteekenis van B. ligt niet zoozeer in

den koepelbouw van den dom, als wel in zijn ander

werk, dat uitmunt door zuivere constructie en groote

regelmaat: hij weet in groote soberheid alle bouw-
deelen tot een geheel te groepeeren. Bij zijn gevels

is dit geheel een potentieel gegeven: d.w.z. kan men
den gevel aan beide zijden tot in het oneindige ver-

lengen zonder het bouwschema geweld aan te doen:

alles berust op evenwicht en symmetrie. Soms vat hij

dit symmetrisch geheel in een sierlijst, die, gelijk bij

het Öspedale degli Innocenti, dicht boven de archivolt

loopt, maar bij de beide eindbogen van den gevel met

een rechten hoek ombuigt en loodrecht naar beneden

valt. Zoo lijst hij het heele geval in. Wat den dom-
koepel betreft, deze is ongetwijfeld een knap werkstuk:

hij overspant met zijn 8 zijden een wijdte van 42 m,
bestaat uit twee mantels, waarvan de binnenste het

dikst is en die met elkander verbonden zijn door

krachtige steunbeeren. Hij is zonder steigerwerk en

getimmerte opgetrokken. Maar constructief staat hij

nog geheel in Gotische maten en rust voor het grootste

deel op de dragende ribben. Men heeft het baanbreken-

de van deze constructie vaak overdreven. Zijn op een

Grieksch kruis gebouwde Pazzi-kapel (verbonden aan

de S. Croce), waarvan het middenvierkant door een

vak- en ribbenkoepel overwelfd is, en wier ingang

voorzien is van een kleinen zuilenvoorhof, werd door

G. B. Alberti genomen als voorbeeld voor de kerken

van Mantua.
Voorn. werken: Domkoepel te Florence

(1420—1436, de lantaarn werd afgemaakt van 1436

—

1467) ;
Öspedale degli Innocenti (vanaf 1419) ;

Ombouw
der S. Lorenzo (1421 ;

sacristie)
;

Pazzi-kapel bij de

S. Croce' (1429 ;
de koepellantaarn is als een kleine met

zuiltjes omgeven rondtempel gedacht)
;

Oratorio degli

Angeli (1434’; in plaats van kruisvorm een achthoek,

omgeven met een krans van vierkante kapellen)
; S.

Spirito (1436 ;
kruis-basilica, waarvan de zijschepen ook

om de dwarsbeuken zijn geleid en het geheel met nis-

kapellen omgeven is)
;
bovenverdieping van het Palazzo

di Parte Guelfa (niet door hem voltooid)
;
het is niet

bewezen, dat B. ook de architect is van Palazzo Pitti. —
L i t. : Manetto, Vita di Filippo di Ser B. (uitg. door

E. Toesca, 1927) ;
v. Stegmann en Geymiiller, Die

Architektur der Renaissance in Toskana (I 1885)

;

Fabriczy, Fil. B. (1892) ;
Reymond, B. (z.j.)

;
Willich en

Zucker, Die Baukunst der Renaissance in Italien (1 1914);

Folnezics, B. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der

Frührenaissance-Architectur (1915) ;
Fontana, Fil. B.

(1920) ;
Venturi, Fil. B. (1923) ;

Luzzato, B. (1926).

Knipping.
Brunengeruz, » Brunerode.

Brunerodc (Brunengeruz, Brugeron), graafschap

tusschen Dyle en Kleine Geete (België).

Brunct de Presle, Charles Marie
W 1 a d i m i r, Fransch klass. philoloog. *1809,

f 1875. Prof. in modem Grieksch aan de Ecole des

Langues Orientales te Parijs (1864). Hij publiceerde

o.a. werken over de Grieken op Sicilië en de Egyp.
dynastieën.

Brunetière, Ferdinand, secretaris en

later directeur der Revue des Deux Mondes. Bekend
letterkundige, vruchtbaar schrijver en bekeerling,

waarom hij zijn zetel aan de Ecole normale verloor en

hem een aan het Collége de France geweigerd werd.

f1906.
Bekendste werken: Discours de combat

;

Sur les ohemin8 de la croyance. — L i t. : J. V. de Groot,

Denkers van Onzen Tijd (1910, 181-220) ;
V. Giraud,

F. Brunetière (1907).

Brunetti, G a e t a n o, vioolvirtuoos, * ca.

1740 te Pisa, f 1808 te Madrid. Leerling van Nardini,

was reeds te Madrid, toen Boccherini er in 1766 kwam.
Hij heeft tegen Boccherini geïntrigeerd en hem ten

slotte als kapelmeester en hofcomponist van zijn plaats

verdrongen.
Werken: 6 trio’s, symphonieën, enz. Een rijke

verzameling van zijn werken bezat de biograaf van
Boccherini, L. Picquot. Vermoedelijk was er nog een

tweede componist onder dezen naam, die in 1762 en

1769 muziek schreef voor het theater te Madrid. —
L i t. : J. Subira, La Musica en la Casa de Alba (1927).

Brunetto Latini, Italiaansch staatsman, ge-

leerde en dichter; * tusschen 1210 en 1230 te Florence,
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f 1294 of 1295. Schreef in het Fransch zijn Trésor,
r
een

encyclopaedie, die een overzicht geeft van de kennis

van zijn tijd en in het Italiaansch vertaald werd. In

Italiaansche verzen schreef hij zijn Tesoretto, allego-

risch ingekleed aftreksel van de groote encyclopaedie,

waarin hij zijn ingebeelde reis beschrijft door de rijken

der Natuur, der Deugden en der Liefde. Vertaalde ook
eenige geschriften van Cicero en van Sallustius.

U i t g. : Li livrcs dou Trcsor, door P. Chabaill*

(Parijs 18G3) ;
Tesoro, door Gaiter (Bologne 1878—*83)

;

Tesoretto, door B. Wiese in Zeitschr. f. rom. Philologie

VIL — L i t. : T. Sundby, B. Latini Levnet og skrifter

(Kopenhagen 1869), in het Ital. vertaald : Della vita e

dellc opere di B. L. (Florence 1884). Ulrix.

Brunfels, O 1 1 o, plantkundige; * 1488 te Mainz,

f 1534 te Bern, was voor zijn afval Kartuizer, werd
predikant en had te Mainz een tiental jaren de leiding

van een door hem opgerichte school. Vervolgens werd
hij arts te Bern waar hij zich ook op de plantkunde

toelegde.

Werk: Ilerbarum vivum eicones (3 dln. 1530 en
•36).

Brunfelsia, van de familie der nacht-
schaden (Solanaceae), is een Zuid-Amerikaansch

geslacht, waarvan vele soorten in kassen gekweekt

worden, o.a. B. eximia en B. calycina, met paarse of

gele bloemen van 3 tot 5 cm doorsnede, die zeer lang

duren. B. wordt ook wel Franciscea genoemd.
Bouman.

Brtmg-jak, lijfje, behoorende tot het trouwcos-

tuum van het Spakenburger meisje. Meestal van
bruine stof en versierd met een motief van kleine

appeltjes. Deze stof wordt appeltjes-bnmg genoemd.

Het lijfje heeft een hartvormige uitsnijding. > Natio-

nale Kleederdrachtcn.

Bruubcs, J e a n, Fransch geograaf; * 1869 te

Toulouse, f 1930 te Parijs; sedert 1918 prof. aan het

Collége de France. Leerling van Vidal de la Blache,

was B. een der eersten, die de aardrijkskunde haar

moderne oriënteering gaf als „feitenleer”van het heelal.

Alhoewel 16 jaar lang (1896—1912) leeraar in de physi-

sche geographie aan de Univ. van Fribourg (Zwitser-

land), is B. bijna enkel bekend als anthropogeograaf.

Hij beschouwde de uitingen der menschen in het kind-

schap (huizen, steden, wegen, enz.) als f e i t, niet

min of meer als physisch verschijnsel, d.w.z. als be-

standdeel van het kindschap. Deze opvatting is duide-

lijk uiteengezet in zijn meesterwerk: La Géographie

Humaine (drie uitgaven en een Engelsche vertaling).

Het eigenaardige van dit werk ligt in de manier van
voorstelling: beschrijving en bespreking van typteche

landen en streken, door schrijver persoonlijk gekend en

bestudeerd. Dit werk, dat hem wereldberoemd maakte,

vond bij de specialisten tamelijk veel reserve en critiek,

vooral wat betreft de groote beteekenis, die wordt
toegeschreven aan het milieu bij de verklaring der

uitingen van mensch en maatschappij.

Werken: L’irrigation, scs conditions géographiques,

ses modes et son organisation dans le Péninsule ibérique

et dans PAfrique du Nord (Parijs 1902) ;
La Géographie

humaine. Essai de classification positivo. Principes et

exemples (2 dln. Parijs 31925) ;
Géographie humaine de

la France et Géographie politique et géographique du
travail (2 dln. in Histoire de la Nation fran^aise, Parijs

1926) ;
Le$ons de Géographie (Parijs 1928, 1929)

;

Images du Monde, Races, Documents commentés par
M. Jean-Brunhc8-Delamarre (Parijs 1930). Lefèvre.

Brunhilrie, 1° een mythische figuur in het

Nibclungenlied, koningin van Ijsland, > Nibelungen.

2° Dochter! van den West-Gotbischen koning
Athanagild (654-667). In 566 (567 ?) trad B.
in het huwelijk met Sigebert I van Austrasië, en haar
zuster Galeswintha met Chilperik van Neustriö. Toen
Galeswintha op aanstoken van Fredegonde (minnares
van Chilperik) geworgd was, begon een oorlog tusschen
Sigebert en Chilperik. De eerste werd vermoord in 575,
de laatste in 684. Nu keerde B., die in den oorlog tus-

schen Sigebert en Chilperik gevangen was genomen,
en na den moord op Sigebert gehuwd was met Chilpe-

rik *s zoon Merovech (f577), naar Austrasië terug. Toen
haar zoon (Childebert) gestorven was, wist zij de voog-
dij over haar kleinzonen (Theoderik en Theodebert)

in handen te krijgen. Theodebert werd in 611 door
Theoderik vermoord; deze laatste stierf in 613. B.
trachtte zich in haar positie te handhaven door haar
achterkleinzoon (Sigebert II) tot koning te doen pro-

clameercn. Dit was niet naar den zin van den Austra-

sischen adel. dieClotarius van Neustrië in het land riep.

B. werd door Clotarius gevangen genomen en in 614
gedood. v. Haaren.
Bruni, Leonardo, Humanist; hij verspreid-

de door vertalingen de kennis der Grieksche schrijvers

en sclireef een geschied, van Florence en biographieën

van Dante en Petrarca. * 1369 te Arezzo (vandaar zijn

bijnaam Aretino), f 1444 te Florence. Hij was 1405-15
pauselijk secretaris; 1427— ’44 staatskanselier van
Florence.

L i t. : J. E. Sandys, History of classical Scholarship
(II, 45 vlg.). Zr. Agnes.
Bruning, 1° Henri, Nederl. letterkundige.

* 1901 te Nijmegen, nam actief deel aan de beweging
der zgn. Katholieke jongeren in de eerste jaargangen
van het maandblad Roeping, publiceerde gedichten,

waarin een hooggestemd Godsverlangen werd uitge-

sproken.

Werken: Do Sirkel (1924) ;
De Tocht (1925)

;

Het Verbond (1930) ; De Vraat van het Geluk (1931)

;

Onze Priesters (1932).
2° J. G e r a r d. Kath. prozaschrijver en criticus,

auteur van scherp-polemische beschouwingen, waarin
de Kath. levensopvatting vurig wordt verdedigd tegen

afwijkingen, die tot uitdrukking kwamen in de moderne
letterkunde. * 18 Febr. 1898 te Amsterdam, f 8 Oct.

1926 te Nijmegen. Leider der jongere beweging in de
Kath. letterkunde, werkte hij mede aan Roeping en De
Gemeenschap. Gedurende eenige maanden redigeerde

hij met zijn broer Ilenri Bruning te Nijmegen een eigen

tijdschrift, De Valbijl, dat agressief optrad tegen

heerschende meeningen en gebruiken. Onder schuil-

naam Jos. v. d. Hoogh schreef hij leidende dagblad-
artikelen over het letterkundig leven.

Werken: Nagelaten werk, samengesteld en in-

geleid door Henri Bruning en H. Marsman (1927)

;

Rembrandt de Realist (1927). — L i t. : Gerard Bruning-
nurnmer van Roeping (Oct. 1927, 6e jg., blz. 1-30, blz.

259). Asselbergs.

Brüning, II e i n r i c h, Duitsch staatsman;
* 26 Nov. 1885 te Münstcr. Na zijn middelbare studiën
beëindigd te hebben aan het Jezuïetencollege te Keulen
ging hij rechten studeeren te München, Straatsburg en
Bonn, maar interesseerde zich vooral voorgeschiedenis,

philosophie en staathuishoudkunde; onderwijl onder-
nam hij studiereizen naar het buitenland, o.ra. naar
Engeland, waar hij vertoefde toen de Wereldoorlog
uitbrak; in 1916 promoveerde hij te Bonn met een
dissertatie over de Engelsche spoorwegen; van 1915
tot 1918 als luitenant aan het Westelijk front; in 1919
secretaris van minister Stegerwald en in 1921 nam hij
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diens plaats over als leider van het verbond der Chris-

telijke (Kath.) vakverenigingen, die hij dan ook sedert

1925 in den Rijksdag als lid van het Centrum vertegen-

woordigde; dadelijk trok hij de aandacht als

specialist voor sociale en financieele vraagstukken;

als leider der Centrumfractie sedert 1929, genoot hij

het vertrouwen van president Hindenburg, die hem
den 30en Maart 1930 tot kanselier aanstelde; hij bleef

aan tot Mei 1932. zonder vaste meerderheid, wat hem
noopte tot het veelvuldig gebruik van nooddecreten

;

het herstel van zijn land wilde hij bewerken door bezui-

nigingen en door verstandhouding met het buitenland;

maar de snelle vorderingen van liet nationaal -socialis-

me beletten hem de verhoopte resultaten te bereiken;

zijn kabinet trad af voor een regeering von Papen.

Weinig spraakzaam, maar koel, vastberaden en onbaat-

zuchtig heeft hij feitelijk voor zijn ontredderd land

niet de rol kunnen vervullen, die men van zijn genie

had kunnen verwachten.

L i t. : Beer, Heinrich Brüning (1931). Cosemans.

Brunings, W., > Bronchoscopie.

Brunn, Heinrich, Duitsch kunsthistoricus

en archeoloog; * 1822, f 1894. Was werkzaam vooral te

Rome en te München. Bestudeerde de literaire bronnen

der oudheid in verband met de antieke kunst.

Werken: o.m. Geschichte der Griechischen Künst-

ler (2 dln. 1859 ; zijn hoofdwerk) ;
Kleine Schriften

(3 dln. 1898—1906).

Brünn, Tsjechisch: B r n o, hoofdstad van het

land Moravië—Silezië (49° 13' N., 16° 46' O.); niet de

voorsteden ong. 270 000 inw., waarvan ruim 1/3

Duitschsprekend. Gelegen aan den Zuid -Westelijken

zoom van de Boheemsch-Moravische hoogten, waarvan

één top in de onmiddellijke nabijheid van de oude

stad, de Spielberg. Belangrijke textiel-, machine-,

leder- en suikerindustrie. Zetel van een Kath. bisschop,

suffragaan van den aartsbisschop van Olmütz, de oude

hoofdstad. G. de Vries.

Brunncn, luchtkuuroord aan den O. oever van

het Vierwoudstedenmcer, kanton Schwyz, 440 m
boven zeeniveau, aan de monding van de Muota; ligt

ook aan de Gotthard-spoorlijn. Beginpimt van de

Axenstrasze, die naar Flüelen leidt. Een electrische

tandradbaan gaat van B. naar het terrasdorp

Morschach en de hotels Axenfels en Axenstein. Ca.

3 700 inw., bijna allen Kath. Lips.

Bruinier, 1° Franz Sales, stichter van

de Congregatie der Zusters van het Kostbaar Bloed.

* 1795 te Mümlismil (Zwl.), f 29 Dec. 1859 te Schellen-

berg (Liechtenstein). In 1838 deed hij zijn intrede bij

de Missionarissen van het Kostbaar Bloed, stichtte

de eerste Duitsche nederzetting in Zwitserland en

werkte voorbeeldig als missionaris in het aartsbisdom

Cincinnati, zoodat hier hun bloeiendste provincie tot

stand kwam.
L i t. : Leben und Wirkcn des F. S. B. (Carta-

gena 1882). J. v. Rooij.

2° Heinrich, rechtshistoricus. * 21 Juni

1840 te Wels in Oostenrijk, f 11 Aug. 1915 te

Kissingen. Was achtereenvolgens hoogleeraar te

Lemberg, Praag, Straatsburg (1872) en Berlijn (1873).

Schreef o.m.: Die Entstehung der Schwurgerichte

(1872), Zur Geschichte der röra. und german. Urkunde

(1880). Belangrijkste werk: Deutsche Rechtsgeschicbte

(2 dln.), waarin hij de Germaansche en Frankische

periode behandelt (dl. I, 2 1906; dl. II, a1928, de

tweede uitgave van dl. II werd bewerkt door v. Schwe-

rin). Hermesdorf.

3° Philipp Joseph, priester, schrijver van

een „Neues Gebetbuch für aufgeklarte kath. Christen”

(1801). Was o.a. betrokken in de onderhandelingen

tot voorbereiding van een concordaat met Baden en

bezield met een anti-curialen en anti-kerkelijken geest,

f 1829.

4° Sebastian, priester, historicus, apologeet

en letterkundige, f 1893. Voorvechter voor de vrijheid

van de Kerk in de revolutiejaren; van 1848
—

’65 redac-

teur van de Wiener Kirchenzeitung en als zoodanig

vurig bestrijder van de Joodsch -liberale pers en het

Oostenrijksche Jozephinistisch liberalisme.

Lit. : R. Ritzen, Der junge S. B. in seinem Vcr-

haltnis zu Jean Paul, A. Günther u. Fürst Metternich

(1927); Hist. Polit. Bl&tter (1915 en 1919). J. Sassen.

Bruno I, een graaf uit Bnmswijk, in het bezit

van Oostergoo, Westergoo, Stavoren en Islegoo, f 972.

Opgevolgd door zijn zoon Bruno II. > Brunonen.

Bruno II, graaf, opvolger van Bruno I in

Oostergoo, Westergoo, Stavoren en Islegoo; f 1006. Op
hem volgt Ludolf van Brunswijk.

Bruno III, opvolger van Ludolf van Brunswijk

in Oostergoo, Westergoo, Stavoren en Islegoo, ver-

wierf Hunsingoo en Fivelgoo. f 1057. Werd opgovolgd

door Ecbert I.

Bruno I, Heilige, aartsbisschop van Keulen

en hertog van Lotharingen, derde zoon van Hendrik I,

kon ing van Duitschland, en broeder van keizer Otto I,

den Grooten; * 925. f 965; voor den geestelijken stand

opgeleid te Utrecht, rijkskanselier en aartskapelaan,

later, in 953, aartsbisschop van Keulen en in 954, na

de afzetting van Koenraad, den oproerigen schoon-

zoon van den keizer, hertog van Lotharingen. Organi-

seerde de kanselarij van het rijk, steunde met alle

kracht de imperialistische, anti-feodale politiek van

zijn broeder Otto; bevorderde met alle macht den

binnenlandschen vrede en dien met Frankrijk. Als

kerkvorst ijverde hij onvermoeid voor de hervorming

van zeden bij volk en clerus en beider wetenschappe-

lijke ontwikkeling; legde grooten nadnik op een

waardig uiterlijk clericaal leven en den bloei der

priesterlijke instellingen; lette bij de bezetting van

bisschopszetels hoofdzakelijk op de Duitsche en

kerkelijke gezindheid der candidaten. Hij stierf te

Reims bij een bezoek aan Frankrijk; werd te Keulen

reeds vroeg als heilige of zalige gevierd (feestdag

11 Oct.), welke vereering in 1870 voor Keulen is goed-

gekeurd. Wordt voorgesteld in bisschoppelijk gewaad

met pallium en een kerk in de hand.

Lit.: Een levensbeschrijving van zijn leerling

Ruotger in Mon. Germ. Hist. Scriptores (IV) : Albcrt

Schütte, Die Dcutschen Heiligen (Munster 1923).

De Schoepdrijver.

Bruno van Keulen, Heilige en Ordestichter;

* ca. 1035, f 1101. Feestdag 6 October. De H. Bruno

werd te Keulen geboren uit een aanzienlijke familie.

Volgens de overlevering was dit het geslacht Harten-

faust. Op jeugdigen leeftijd zond men hem op de toen-

maals beroemde Domschool te Reims. Waarschijnlijk

is hij omstreeks 1049 voor verdere studie naar Parijs

gegaan. Omstreeks 1055 is hij teruggekeerd naar Keulen

en werd aldaar kanunnik van Sint Cunibert. Na zich

hier door zijn ijver en vroomheid te hebben onderschei-

den is B. als docent naar Reims teruggekeerd, waar hij

ook kanunnik werd. Onder zijn leerlingen telde hij den

lateren paus Urbanus II en den lateren bisschop van

Grenoble, den H. Hugo. Met groote kracht is hij in

deze jaren opgetreden tegen simonie en ketterij. Een
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onwettige aartsbisschop moest dientengevolge heen-
gaan. Men wilde hem zelf in 1082 tot aartsbisschop
verheffen; B. onttrok zich hieraan en ontving te
Molesme het kloosterhabijt uit handen van den H.
Robertus. Na vervolgens nog te Sèche-Fontaine te
hebben vertoefd, verlangde hij vurig naar grootere
eenzaamheid. In 1084 begaf hij zich op aanwijzing van
den bisschop van Grenoble met zes gezellen naar het
woeste gebergte in Dauphiné, waar de grondslag werd
gelegd van de Grande Chartreuse en van de Kartui-
zerorde. De jonge nederzetting leefde hier in een
uiterst strenge monastieke tucht. In 1090 ontbood
Urbanus II hem naar Rome, om den H. Stoel met raad
en daad bij te staan. Op het einde van dat jaar kwam
hij in Calabrië, waar hij een tweede klooster stichtte
en in 1101 overleed.

Werken: De commentaren op de brieven van
Sint Paulus en op de Psalmen, die hij heeft nagelaten,
zijn laatstelijk door de Kartuizers van Parkminster
(Partridge Green, Sussex) opnieuw in druk gegeven.
Voorts zijn er nog preeken van B. bewaard. — L i t.

:

Vie de S. Bruno par un religieux de la Grande Chartreuse
(1898) ;

A. Vacant, Dictionnaire de Théol. Cath. (II
1923 kol. 2274-2317

;
art. „Chartreux” van S. Autore).

Scholtens.

Voorstelling in de kunst: B., de
Kartuizer, met over de borst gekruiste armen (Hou-
don) of staande op den wereldbol (Hollar). Bij Ros-
weijden draagt hij een doodshoofd en een vlammend
kruis, terwijl op den grond mijter en bisschopsstaf
liggen. Wierix geeft hem een olijftak in de hand, waarin
de Christus aan zijn kruis. De meest bekende voorstel-
ling uit zijn leven is: in extase voor het H. Sacrament.

Heijer.
Bruno van Querfurt, Heilige, f 1009. Eerst

kluizenaar, later missionaris. In 1004 gewijd tot
„Apostel der heidenen” voor de Slaven; hij kon echter
zijn missiegebied niet betreden. Trad op onder de Hon-
garen, later onder de Pruisen en werd met zijn gezellen
vermoord. Als missionaris overtrof hij > Adalbert van
Praag.

L i t. : Lex. Theol. Kirche (II, 595). v. d. Borne.
Bruno, 1° Giordano, wijsgeer der Renais-

sance, * 1648 te Nola, f 1600 te Rome; was eerst Do-
minicaan te Napels, maar ontvluchtte orde en Kerk,
verbleef eenigen tijd in Frankrijk en Engeland en zwierf
vervolgens door de Duitsche landen. Aan de Inquisitie
uitgeleverd, werd hij na 7-jarige gevangenschap in
1600 te Rome levend verbrand. In de 19e eeuw diende
de figuur van B. als symbool van het anti-clericalisme
in Italië.

De onrustige en onevenwichtige geest van B. weer-
spiegelt zich in zijn scherpzinnige en geestrijke, maar
onordelijke geschriften. Zijn systeem is monistisch,
maar krachtens zijn theorie van de „dubbele waarheid”
handhaaft hij naast het pantheïstisch Godsbegrip van
de wijsbegeerte het geloof aan een transcendente God-
heid. De wereld vindt haar zijnsgrond, wezensbepaling
en doel in zichzelf. Zij vormt een van binnen uit be-
stuurde eenheid, die het Al is, en waarin alle tegen-
stellingen samenvallen. God als n a t u r a natu-
r a n s, voortbrengende natuur, en de wereld als
natura narurata, voortgebrachte natuur, zijn
in wezen één. Ook materie en vorm zijn één: in de
materie zijn de vormen van alle dingen aanwezig; zij

brengt ze door haar eigen immanente kracht, de We-
reldziel, uit zich voort. Zij is in al haar deelen met
leven begaafd.

In de eenheid van het Zijn is het grootste en het

kleinste metaphysisch hetzelfde. De monaden, de
ondeelbare en onveranderlijke oerelementen van de
dingen, hebben dezelfde eigenschappen als de macro-
cosmos. Ieder van hen drukt het heelal op eigen wijze
uit. Alle gebeuren in de wereld wordt verklaard door
de orde en wisselwerking der monaden. De goddelijke
wereldziel, monas monadum, omvat alle
andere monaden. De individueele dingen zijn slechts
de wisselende verschijningsvormen van de ééne wereld-
substantie en kunnen alleen uit het Eéne begrepen
worden.

B. is een vurig aanhanger van de theorie van Copper-
nicus, die hij in verband brengt met de algemeene we-
reldbeschouwing. Het dualisme van hemel en aarde is

vervallen; de aarde heeft haar bevoorrechte plaats ver-
loren. Het heelal is oneindig, omdat Gods macht zich
noodzakelijk moet ontvouwen in een werkelijkheid,
waarin iedere aanleg tot voltooiing is gebracht. De
wereld is eeuwig en onvergankelijk, zooals God zelf.

Hoogste doel van ons kennen is het intuïtieve schou-
wen van de eenheid van het Al.
Tegen de deugdleer van het juiste midden verdedigt

B. het goed recht van den heroïschen hartstocht als de
verhevenste krachtsuiting van den vergoddelijkten
mensch.
W e r k e n : De la oausa, principio e uno

; De immenso
et innumerabilibus

; De 1’infinito, universo e mondi

;

De minimo
; Spaccio de la bestia trionfante

; Cabala
del cavallo Pegaseo con 1’aggiunta de 1’asino Cillenico

;

Degli croici furori. — L i t. : A. Vloemans, De heroieke
wijsbegeerte der Renaissance (1926, 165-239)

;
I. v. Stein,

Giordano Bruno, Gedanken über seine Lehre und sein
Leben (Berlijn 1919) ; G. Gentile, Bruno e il pensiero del
Rinascimento (Florence 1920) ;

E. Namer, Les aspects de
Dieu dans la philosophie de Giordano Bruno (Parijs 1926).

F. Sassen .

2 Pater, familienaam Niklaas van Weert,
Minderbroeder-Recollet, priester-missionaris, marte-
laar. * 13 Febr. 1894 te Vlijtingen (Belg. Limburg),
f 9 Sept. 1929 te She keou shan (China). Hij vertrok
in 1923 naar Z.W. Iloepé (China) en werd 9 Sept. 1929
met mgr. Trudo Jans, p. Rupertus Fijnaerts en ver-
schillende Christenen afgrijselijk gemarteld.

Allossery.

Brimoncn, graven van Brunswijk. In de 11e
eeuw zijn de B. ook in Friesland graaf geweest.
Van hun bestuur aldaar is weinig bekend, een aantal
penningen echter, in Friesland geslagen, dragen hun
naam. Herhaalde malen bestreden zij de Hollandsche
graven. Graaf Ecbert II kwam echter verschillende
keeren in opstand tegen den Duitschen koning Hen-
drik IV, met het gevolg, dat in 1089 zijn Friesch
gebied hem ontnomen werd. Oostergoo en Westergoo
werden toen geschonken aan den bisschop van Utrecht.
Met Ecbert II stierf het geslacht der B. in 1089 uit.
* Bruno I, II, III. Ydema.
Brunot, Ferdinand, Fransch taalgeleerde,

professor aan de Sorbonne te Parijs ;* 1860 te Saint-
Dié (Vogezen); hij werd in 1882 „agrégé de grammaire”,
promoveerde in 1891 tot doctor in de letteren op zijn
proefschrift „Etude sur la doctrine de Malherbe d’après
son commentaire sur Desportes”, dat als eerste deel der
Annales de 1’université de Lyon verscheen; na chargé
de cours geweest te zijn aan de literaire faculteit te
Lyon, werd hij in 1891 benoemd tot lector aan de Sor-
bonne, alsmede aan de Ecole normale supérieure; als
hoogleeraar volgde hij in 1899 Petit de Julleville op
voor den leerstoel van de gesch. der Fransche taal. Hij
schreef in 1886 reeds een Grammaire historique de la



BRUGGE I

Het Belfort.

Ingang tot de Basiliek van het H. Bloed.

Panorama van de stad vanaf het Belfort.

Gouvernementsgebouw.

Calvarieberg tegen den muur van de

St. Salvator.

Oude huizen.



BRUGGE II

H. Bloedprocessie. Brandofferaltaar. H. Bloedprocessie. Het graf van Christus.

Schrijn van het H. Bloed.

Een der mooiste hoekjes van Brugge,
achter de O. L. Vrouwekerk.

Standbeeld van Breydel en de Coninck.

Schoorsteen van het Vrije in de Schepenzaal van het

Justitiepaleis.
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langue fran^aise, waarvan in den loop der jaren ver-

schillende herdrukken verschenen, de laatste met
medewerking van Charles Bruneau in 1933; verder

verschenen van zijn hand, behalve talrijke artikelen

en andere werken, in 1909 L’enseignement de la lan-

gue franijaise, in 1922 La pensée et la langue, waarin

hij een nieuwen weg bewandelt tot verklaring der taal-

feiten. Zijn voornaamste werk is zijn Histoire de la

langue fran^aise, waarvan tot nog toe reeds 12 deelen

verschenen zijn. In 1925 werd hij benoemd tot Membre
de Tacadémie des Inscriptions

;
hij was van 1919 tot

1928 doyen der literaire faculteit aan de Sorbonne, en

is sindsdien doyen honoraire.

Naast vele functies bij het onderwijs was hij van

1910 tot 1919 maire van het XlVe arrondissement te

Parijs; hij was de stichter van de Archives de la parole

et de 1’institut de phonétique k la Sorbonne, van de

voorbereidingsschool van leeraren in de Fransche taal

in het buitenland, enz.; hij is doctor honoris causa

van verschillende buitenlandsche universiteiten, lid

van verschillende buitenlandsche academies, is groot-

officier, commandeur of officier van verschillende or-

den, hield in bijna alle groote steden van Europa, o.m.

in Nederland, waar hij ook kleinere plaatsen bezocht,

belangrijke redevoeringen. Weerenbeck.

Bruns, Raymundus, Ned. Dominicaan,

missionaris in de Pruisische diaspora en aalmoezenier

bij de reuzengarde van koning Fred. Wilhelm I in

Potsdam. * 3 Januari 1706 te Hannover, f 1780 in het

klooster Paradies bij Soest.

Werken: o.a. Annales conventus Halberstadiensis

(uitg. door M. Heinrichs O.P. in Quellen und Forschungen
(VIII 1913). — Lit.

:

H. v. Wijtvliet, De Dominikaan
R. Bruns en Fred. Willem I (in Studiën, 11e jg., 173).

Brunschc watten, > Verbandstoffen.

Brunschviccj , L é o n, Fransch wijsgeer,

* 1869, sedert 1909 prof. aan de Sorbonne. B. zet de

uit het Kantianisme ontstane wijsgeerige strooming

voort, onder invloed van Lachelier en Boutroux. Naïe-

ve ervaring en wetenschap zijn de momenten van de

ontwikkeling van den wereldgeest; de wijsbegeerte als

wetenschap tracht door rcflcxie deze ontwikkeling te

begrijpen.

Voorn, werken: Introduction è, la vie de

1’esprit (Parijs 1900) ;
Les étapes de la philosophie

mathématique (1912) ;
La progrès de la conscience dans

la phü. occidentale (2 dln. 1927). de Bruin.

Brunstijn van Herwijnen, Kabeljauwsch

edelman, heer van Loevestein, aanvankelijk mede-

stander van hertog Albrecht, later diens vijand, zoodat

hij 1397 in slot Loevestein werd belegerd.

Brunsum, gem. in Ned. Limburg, 7 km ten N.

van Heerlen, omvattend de dorpen Brunsum en Rum-
pen en de gehuchten De Kling en Bouwberg. 16 778

inw. (1933), waarvan 12 467 Kath., 3 867 Prot. Het
mijnbedrijf verklaart de snelle toename der bevol-

king: 2 358 inw. in 1915, 10 194 in 1920 en 16 778 in

1933; hiervan zijn 12 170 Nederlanders. Vanaf 1914

werden voor de volkshuisvesting 2 351 woningen ge-

bouwd in een kring rond de kom, zoodat Brunsum in

de toekomst een der mooiste gemeenten der mijnstreek

kan worden. B. heeft een uitgebreiden en welvarenden

middenstand ;
electrische tram naar Sittard en Heerlen

en autobussen in alle richtingen voorzien in het drukke

verkeer. In den bodem vindt men allerlei delfstoffen

en grondstoffen, zooals steenkool, bruinkool, pijp-

aarde, glaszand, betongrind, enz. Tijdens den oorlog

1914—1918 vroeg de N.V. Bergerode concessie om

bruinkool te delven. Zoo vonden in de jaren 1917

—

1920 circa 2 000 arbeiders werk bij deze ontginning.

Ongeveer gelijktijdig was de Staatsmijn Hendrik in

exploitatie gekomen, zoodat de bevolking nu hoofd-

zakelijk bestaat van het mijnbedrijf. De Staatsmijn

Hendrik heeft ong. 6 000 arbeiders; verder heeft men
nog een textielfabriek met ong. 100 en drie steenfabrie-

ken met ca. 60 arbeiders. Het ontbreken van löss

karakteriseert de Brunsumerheide. v. Thiel.

Brunswick, havenstad in den N.Amer. staat

Georgië (31° 15' N., 81° 25' W.) aan de monding van
de Altamaharivier in den St. Simon Soimd. In 1930

telde de stad 14 022 inw. Belangrijke gamaalvisscherij

;

groote petroleumraffinaderij, waardoor de aardolie

door eigen tankschepen uit Texas en Mexico wordt
aangevoerd; uitvoer van hout en terpentijn, katoen

en vischconserven. In 1929 werden 173 000 ton (906

kg) ingevoerd, 169 000 uitgevoerd, en bovendien

341 000 ton door de kustscheepvaart aangebracht en

298 000 weggevoerd. Polspoel.

Brunswick, Therese von, zuster van
graaf Franz von B., met wien Beethoven zeer bevriend

was; waarschijnlijk de adressante van den beroemden
brief: „An die unsterbliche Geliebte” van 6 Juli

(18. . ?), welke brief een geheele literatuur in het

leven heeft geroepen. * 1775, f 1861. Zie afb. op plaat

bij artikel Beethoven.

Lit.: Thayer, Beethoven
(

2II, 298, 2III, 334); La
Mara, Neue Rundschau (1909), ,,Beethovens Unsterb-
liche Geliebte”, „Das Geheimnis der Grafin B. und ihre

Mémoiren” (1909), „Beethoven und die Brunswik”
(1920), waarin La Mara meent Josephine B. te moeten
aanzien voor de onsterfelijke geliefde. Alfred Kalischer

is van oordeel, dat de bedoelde persoon gravin Guilia

Guicciardi zou zijn
;
W. Thomas-San Galli meent Amalie

Sebald. Vgl. nog Max. Unger, Auf den Spuren von
Beethovens Unsterblicher Geüebten (1910). De geheele

kwestie is feitelijk doelloos. Piscaer.

Brunswicjia, van de familie der narcis-
a c h t i g e n (Amaryllidaceae), komt in Zuid-Afrika

met een negental soorten voor, bloeiend met rosé of

roode tinten. Vele soorten brengen geweldige bollen

voort, waarvan eenige in cultuur gebracht zijn.

Brunswijk, 1° vroegere vrijstaat van het

Duitsche Rijk, bestond uit drie grootere en drie

kleinere deelen, en vier zeer kleine exclaves. Het geheel

lag als enclavestaat besloten binnen Pruisisch gebied,

alleen het Z.O. van kreits Blankenburg grenst aan

Anhalt. Totale opp. 3 672 km2
;
ong. 500 000 inw.,

waarvan ca. 90% Prot. en 5% Kath.

Ligging, natuurlijke gesteldheid, afwatering.

Het Noordelijk gebied met de hoofdstad

beslaat meer dan de helft der totale oppervlakte en ligt

aan weerszijden van de midden -Oker. In het N. en W.
behoort een breede strook tot de N.Duitsche laagvlak-

te; het overige gebied met Elmgebergte, dat heerlijke

beukenwouden heeft, en Hohe Asse (222 m) behoort

tot het voorland van den Harz. Aan de O. zijde ver-

loopt het rijke bruinkolenbekken van Helmstedt en

Schöningen, waarop de industrie voor een groot deel

gebaseerd is.

Het Westelijk gebied behoort tot het We-
zerbergland met in het Zuiden het N.W. deel van den

Harz en Sölling. Noordelijk hiervan het merkwaardige

Hilsgebied. Daar ligt het uit krijt gevormde bekken

van de Hils in een bekken der Juraformatie van de

Ith en dit wederom in een bekken der Triasformatie.

De harde kalkgesteenten zijn als steilranden (Hils en

Ith) uitgeprepareerd, daar zij aan de verweering langer

VI. 13
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weerstand boden dan het ingcsloten gebied en de om-
geving.

Het Zuidelijk deel, kreits Blankenburg,

behoort geheel tot den Harz. Hier liggen als hoogste

verheffingen van het land Wurmberg (968 m) en

Achtermannshöhe (926 m). Van de drie kleinere gebie-

den ligt Harzburg in den Ober Harz, Kalvörde in zan-

dig gebied aan midden-Ohre, waarvan de dalen moeras-

sig zijn, en Thedinghausen in polderland. Het land be-

hoort grootendeels tot het stroomgebied van de Wezer,

de Westelijke grensrivier, waarin Leine (met Innerste),

Oker, Fuse en Aller uitmonden, terwijl de Ohre en

Bodenaar de Elbe stroomen.

Mijnbouw. Op het voorkomen van bruinkool in het

Noordelijk landsdeel werd reeds gewezen; ook het

gebied der Hils bevat bruinkooHagen; kali en keuken-

zout worden geëxploiteerd bij Schöningen; zilver, lood,

koper en ijzererts komen voor in den Rammelsberg bij

Goslar; minerale bronnen bij Harzburg.

Bestaansmiddelen. Het vruchtbare laagland en het

voorland van den Harz hebben een uitgesproken agra-
risch karakter. De bodem levert er gerst, suiker-

bieten, graan en peulvruchten. Om de steden Bruns-

wijk en Wolfenbuttel ontwikkelde zich een belangrijke

tuinbouw (asperges). In den Harz en in Thedinghausen

treedt de veeteelt meer op den voorgrond.

Toch blijven deze bestaansmiddelen in beteekenis

achter bij de industrie, die uitmunt door groote ver-

scheidenheid. De ertsen worden verwerkt in den Harz,

verder suiker en conservenfabrieken; fabricatie van

worst en vleeschwaren, tabak en sigaren, papier-,

machines, chemicaliën, houtwaren, glas.

Gebruik van den bodem. Van het cultuurland

wordt 79,54% ingenomen door bouwland, 20,46% door

grasland. Aandeel der bevolking in land- en tuin-

bouw 28%, aan industrie 43,3%, aan verkeer en handel

28,7%.
Bestuur. 8 Nov. 1918 werd het hertogdom opge-

heven en de republiek geproclameerd. De constitutie

dateert van 6 Jan. 1922. De landdag telt 40 leden, het

ministerie bestaat uit 3 leden. Nationale vlag is blauw

en geel.

Districten
Opp. in

km2

Bevolking

in 1925

Bevolkings-

dichtheid

Brunswijk . . . 544 195.900 360

Wolfenbuttel. . . 736 86.299 117

Helmstedt. . . . 799 79.879 100

Gaudersheim . . 534 51.788 97

Holzminden . . . 584 50.894 87

Blankenburg . . 475 37.114 78

2° Hoofdstad van den vroegeren vrijstaat B. in het

Noordelijk landsdeel, aan de Oker, 70 m boven zee-

niveau; ong. 147 000 inw., hoofdzakelijk Prot. De
binnenstad ligt op een eilandje door twee armen van

de Oker ingesloten. Aan de binnenzijde van deze

rivierarmen bezit de stad heerlijke parken en prome-

naden, die sinds 1800 de plaats der oude vestingmuren

innemen. B. heeft haar karakter van oud-Duitsche

stad weten te bewaren door den eigenaardigen vak-

werkbouw, die tal van straten siert. Architectonisch

belangrijke kerken zijn o.m. de Romaansche dom,
in 1173 door Hendrik den Leeuw gebouwd, met tal-

rijke kunstschatten, de Catharinakerk (12e eeuw)

met mooien toren, de Martinikerk (ca. 1180) met

Romaansche torens en zijportalen uit de 14e eeuw,

de Andreaskerk
(12e eeuw). We-
reldlijke bouw-
werken zijn o.a.

het vroeger her-

togelijk residen-

tieslot, gekroond
door een prachti-

ge, in koper ge-

dreven quadriga

naar Rietschel’s

model; het Alt-

stadt Rathaus,
een juweel der

Gotiek(14een 15e

eeuw); het Neu-
stadt Rathaus
(18e eeuw; volle-

dig omgebouwd)

;

de lakenhal met
rijken Oostgevel

in Renaissance-

stijl (1589); de
oude waag, een interessante vakwerkbouw van 1634;
en de burcht Dankwarderode van Hendrik den Leeuw,
waarvan de zaalbouw in 1887 werd gerestaureerd.

Op het midden der Burgplatz staat een prachtige,

bronzen leeuw, voor Hendrik den Leeuw hier opgericht.

In de binnenstad concentreert zich het zakenleven,

het eigenlijke woongebied ligt aan de buitenzijde.

In het Noorden en Zuiden der stad ontwikkelde
zich een belangrijke industrie: auto’s, piano’s (Stein-

weg), rekenmachines, blikwaren. Technische hooge-

school. De stad mist evenwel een goede verbinding

met het Zuiden en heeft daarom voor Hannover en

Maagdenburg moeten onderdoen. Lips.
L i t. : Steinacker, Die Stadt B. (1924) ;

Meier en
Steinacker, Die Bau- und Kunstdenkm&ler der Stadt B.
21926).

Brunswijk, Karl Wilhelm Ferdi-
nand, hertog van, Pruisisch opperbevelhebber;
* 9 Oct. 1735, f 10 Nov. 1806. B. was commandant
van de Pruisische troepen, die in 1787 HoHand binnen

vielen. Hij commandeerde de verbonden troepen in

den eersten coalitie-oorlog tegen Frankrijk (1792

—

1796) en was opperbevelhebber van het Pruisische

leger in 1806 tegen Napoleon. In den slag bij Auerstadt

werd hij zwaar gewond. v. Voorst .

Brunswijkergroen is een mengsel van Schwein-

fürtergroen (koperacetaat met koperarseniet) met
zwaarspaat of gips.

BrunswIjker Monogrammist, anonyme
Nned. schilder uit het begin der 16e eeuw, aldus ge-

noemd naar een schilderij met monogram in het

Museum te Brunswijk. De uitbeeldingen van scènes

uit het volksleven vormen het karakteristieke in zijn

werken; men beschouwt hem daarom als voorlooper

van Pieter Brueghel.
L i t. : M. J. Friedlander, in Repert. f. Kunstwschft.

(XXVI)
;
F. Graefe, Jan Sanders v. Heinessen u. sein

Identifikation mit dem Br. Monogramm. Schretlen .

Brunswijk-Wolfenbuttel, L o d e w ij k
Ernst, hertog van, Oostenrijksch veldmaar-

schalk, op verzoek van stadhouder Willem IV in

dienst der Ned. Republiek getreden. * 1718, f 1788.

Na den dood der gouvernante Anna (1769) werd B.

besturend voogd over den jeugdigen Willem V. Toen

Brunswijk, Andreaskerk.
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deze zelf aan het bewind kwam (1766), liet B. hem de

Acte van Consulentschap teekenen, waarbij de hertog

op zich nam, den prins steeds van raad te dienen,

zonder evenwel de verantwoordelijkheid te dragen.

Tijdens den vierden oorlog tegen Engeland (1780
—

’84)

werd B. van Engelschgezindheid, en tijdens de moei-
lijkheden met Oostenrijk (1784) van Oostenrijksche

gezindheid verdacht. Zijn positie was, mede door het

algemeen bekend worden der Acte van Consulentschap,

niet langer houdbaar. Oct. 1784 ging hij naar Brunswijk
terug. Cornelissen.

Bruny-eiland, eiland aan de Z.O. kust van
Tasmanië en daarvan gescheiden door het D’Entre-
casteaux-kanaal. Opp. 380 km2

;
langgestrekt en zeer

geleed. Men vindt er veeteelt en fruitteelt, die bij

voldoende arbeidskrachten meer konden beteekenen.

Brush, George de Forest, Amerikaansch
schilder; * 1855 te Shelbyville (Tennessee); leerling

van J. L. Géröme te Parijs; studeerde daarbij vlijtig

de Ned. meesters der 17e eeuw. Hij neemt zijn onder-

werpen uit het Indianenleven. Ook portretten en

genrestukken (moeders met kinderen). Zijn werk heeft

sterke omtrekken en nauwkeurig detail. Knipping.

Brusse, Marie Joseph, journalist, be-

schrijver van den zelfkant der samenleving. * 26 Juni
1873 teAmster-
dam. Werd op-

geleid aan „De
Amsterdam-

mer” onder de

Koo, richtte

mede de Tele-

graaf op; sinds

1893 is hij aan

de N. R. Crt.

verbonden,

waar hij de ru-

briek: Onder de
menschen, be-

nevens de groo-

te reportage

verzorgt. Zijn

boeken hebben
een gevoeligen

M. J. Brusse. toon.

Werken: Een Dierenkolonie in een groote stad

(1898) ;
Van af- tot aanmonsteren (1899); Boefje

(

171932,
het werk, dat hem naam bezorgde

;
verwerkt tot tooneel-

stuk trekt het veel publiek)
; Landlooperij (1906) ;

Het
nachtlicht van de zee (1907) ; Vijf-en-twintig jaar

„onder de menschen” (2 dln. 1920). — L i t. : P. N.
Muller en Diet Kramer, bibliographie van zijn werk,
in Opwaartsche wegen. Piet Visser.

Brusscgcm, gem. in Z. Brabant, ten N. van
Brussel; ca. 2 500 inw.; opp. 1 824 ha. Landbouw.
Schilderachtig heuvelland met vele oude Brabantsche
hoeven. Het grondgebied van B. omvat drie parochiën:

Brussegem (met mooien Gotischen toren), Ossel en
Ophem, alsmede de verdwenen parochie Amelgem,
alwaar oude hoeven van de abdij Grimbergen met een

legendarische „duivelschuur”.

L i t. : A. Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles

(II, 45-56)
;
Delestré en Lindemans, Amelgem, in Eigen

Schoon (X 1927). Lindemans .

Brussel, in de 10e eeuw vermeld als Bruoc-
s e 1 1 a („het huis in het broek”), Lat. Bruxella,
Fr. Bruxelles, Eng. Brussels, D. Brüssel,
hoofdstad van de provincie Brabant en van hetkonink-

rijk België, residentie van het Hof, zetel van de regee-

ring, van de voornaamste bestuurscolleges, Centraal-

gouvemement der

Kongo -kolonie, de

Reken- kamer, een

pauselijke nuntia-

tuur, de buiten-

landsche legaties

en een aantal con-

sulaten. De eigen-

lijke gemeente
Brussel telt min-
der inwoners dan
de gemeente Ant- Wapen van Brussel,
werpen; de agglo-

meratie, bekend als Groot - Brussel, is

echter de volkrijkste van België en, door de ver-

scheidenheid en den omvang der bedrijvigheid op
commercieel, industrieel en cultureel gebied, het
voornaamste centrum van het land. B. ligt op
50° 51' N. en 40° 22' O.

Grootte: 1 Jan. 1933: 3392 ha (eerste district:

1 085 ha; tweede district: 2 307 ha); daarin beslaan
de openbare verkeerswegen 405 ha en de parken
[Warande, Leopold-park, Jubeljaar- (Cinquante-
naire-)park, Park van Laken, Terkamerenbosch]
214 ha. Het oorspronkelijk grondgebied van B.
(ong. 450 ha) werd herhaaldelijk vergroot in de 19e
eeuw: in 1853 en 1864 door annexatie van de Leopold-
wijk, de Louisalaan en Terkamerenbosch, en het
Jubeljaar-(Cinquantenaire-)Kwartier; in 1921, door
aanhechting van de voormalige gemeenten Laken,
Neder-Over-Heembeek en Haren, met gedeelten van
Schaarbeek en Molenbeek (het zgn. tweede district).

De stad heeft zich langs alle zijden ontwikkeld en telt

een aantal voorsteden, die gansch met de oorspronke-
lijke stadskern vergroeid zijn. De onmiddellijke voor-
steden, die reeds in de late middeleeuwen „onder de
cuype van Brussel” gerekend werden, zijn: St. Joost-
ten-Noode, Schaarbeek, Laken, St. Jans-Molenbeek,
Anderlecht (Kuregem), St. Gillis, Elsene. Een tweede
zone van voorsteden vormen: Etterbeek, Ukkel,
Vorst, Koekelberg, Ganshoren, St. Pieters-Jette. Bij

Groot-Brussel worden thans nog gerekend: St. Lam-
brechts- en St. Pieters-Woluwe, Oudergem, Water-
maal-Boschvoorde, St. Agatha-Berchem en Evere.
Samen met Brussel hebben deze gemeenten een
totale oppervlakte van 16 161 ha, waarvan het eigen-

lijk stadsdeel mag geraamd worden op ca. 7 000 ha.

De stad breidt zich naar alle kanten verder uit en
menig dorp in den verderen cirkel rondom B. telt

honderden inwoners (werklieden, bedienden en staats-

ambtenaars vooral), die hun dagelijksche bezigheden
in de groote stad vinden. De invloed, die van de stad

uitgaat, is niet altijd gunstig: in Vlaamschgezinde
kringen noemt men dat de „Brusselsche olievlek”.

Klimaat, > België (Klimaat). Het Koninklijk
Weerkundig Instituut, vroeger binnen de stad gelegen,

is thans in de voorstad Ukkel, ter hoogte van 100 m,
opgericht.

Bodem. Brussel bekleedt de twee oevers van een
breede vallei, gevormd door de Zenne, een zijrivier

van den Rupel. De grond is bijna overal zandachtig
(Brusseliaansche zandlaag)

; alleen in de laagten vindt
men Quatemaire Alluviale formaties. Binnen de
oude (verdwenen) stadswallen schommelt de bodem-
verhevenheid tusschen 19 en 56 m boven den
zeespiegel. De zgn. „hooge stad” ligt op den rechter-

oever. Dit stadsgedeelte, dat zich verder uitstrekt
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over St. Gillis, Elsene, St. Joost-ten-Noode en Schaar-

beek, wordt doorsneden door de diepe vallei van de

Maalbeek, en reikt tot aan de vallei van de Woluwe.
In de voorsteden van den rechteroever treft men heu-

velruggen aan van 80 tot 100 m. De „lage stad” ligt

op den linkeroever in Z.W. richting (voorsteden

Molenbeek en Kuregem); de vallei is hier breeder;

het verder afgelegen heuvelland met hoogten van 70

tot 80 m werd echter ook reeds bereikt door de groeien-

de stad (Koekelberg, Jette, Laken). Alzoo is Groot-

Brussel een stad met vele klimmende en dalende

straten, met pittoreske uitzichten over de daken van

de lagere stad, op het verre akker- en boschland van de

Brabantsche heuvels. In de vallei werden, parallel met

de Zenne, het zeekanaal Brussel—Rupel en het kanaal

Brussel—Charleroi gegraven.

Bevolking. Op 1 Jan. 1933 telde B. 199 634 inw.

(ca. 140 000 in het eerste district; 60 000 in het tweede

district). Dit getal bedroeg ongeveer 35 000 in 1435;

75 000 in 1785; 100 000 in 1830; 118 239 in 1846;

161 816 in 1876; 183 686 in 1900. Van dan af begint

het bevolkingscijfer gestadig te dalen. In 1920 was

het gezakt tot 154 801. Door de annexatie van het

tweede district, in 1921, vermeerderde het aantal

met 55 000 inw.
;
in 1923 telde de vergroote stad alzoo

215 145 inw.; in 1930 nog 200 433. Ondanks den aan-

groei van de bevolking in het tweede district vermin-

derde het getal inwoners van jaar tot jaar in het oude

centrale stadsgedeelte (in 1932 nog ongeveer 105 000,

dus nagenoeg het peil van 1830). Oorzaken van deze

vermindering zijn: de uitbreiding van allerlei adminis-

tratieve diensten, financieele en commercieele

instellingen e.d., die meer en meer beslag leggen op

groote bouwcomplexen, die vroeger tot woning dien-

den; het sloopen van dichtbevolkte populaire woon-

wijken, die vervangen werden door ruimere straten en

minder bevolkte handelshuizen; de gemakkelijke

vervoermiddelen, welke velen, die hun dagelijksch

werk in het centrum der stad hebben, er toe brengen

in de gezondere nieuwe kwartieren van de peripherie

te gaan wonen ;
eindelijk het zeer lage geboortecijfer.

De voorsteden St. Joost-ten-Noode, St. Gillis en

St. Jans-Molenbeek boeken, om dezelfde redenen,

vooral de laatste, een daling in hun bevolking. Op
1 Jan. 1933 bedroeg de gezamenlijke bevolking van

Groot-Brussel 913 289 inw. (892 183 in 1932).

De dichtheid der bevolking is als volgt:

meer dan 260 per ha te St. Joost-ten-Noode en St.

Gillis; 150 te Schaarbeek; 130 in Brussel eerste dis-

trict, Etterbeek en Elsene; 115 te Koekelberg en Molen-

beek; 63 te Vorst; 44 te Anderlecht en Jette; 26 te

Brussel tweede district, te Ganshoren en St. Lam-
brechts-Woluwe; 20 te Ukkel.

Het geboortecijfer is dalende: in de periode

1867—1870: 38,8 per 1000 inw.; 1891—1900: 26,1;

1911— ’15: 16,3; 1916— ’20 (oorlogstijd): 11,3; 1921—
1925: 14,4; 1926: 12,1; 1930: 11,9; 1931: 9,5; 1932: 8,5

(voor het gansche land: 17,6). Te zelfder tijd stelt men
vast, dat het aantal geboorten van onwettige kinderen

ook daalt: in de periode 1867— ’70: 25,7% van de

geboorten; 1911— ’15: 28,8%; 1921— ’25: 17,5%;
1930: 16,7%; 1932: 18,6%. In 1932 telde men te Brussel

voor 100 levend geboren kinderen 6,08 doodgeboren

kinderen (5,24 in 1930).

Het sterftecijfer was dalende tot de periode

1921— ’25: in 1867— ’70: 29,8 per 1 000 inw.; 1891—
1900: 20,6; 1921— ’25: 11,8; is thans weer stijgende:

1926— ’30: 12,8; 1932: 13,0. De kindersterfte

is in B. relatief hoog: 19,2% in de periode 1867—1900;

11,7% in 1926— ’30; 7,65% in 1931; 8,18% in 1932.

De sterfte aan tuberculose bedroeg in 1932: 9,57%
van het totaal aantal sterfgevallen; aan andere

epidemische ziekten: 3,04%; aan kanker: 12,26%.
In de periode 1867

—
’70 bedroeg het jaarlijksch

overschot der geboorten op de sterfgevallen 9 op 1 000

inw.; in 1921
—

’25 nog 2,6. In de laatste jaren zijn de

verhoudingen omgekeerd; in 1929 waren 2,8 sterf-

gevallen meer dan geboorten op 1 000 inw.
;
in 1932

nog 0,6.

Het aantal huwelijken bedroeg in 1930:

2 077; in 1932: 1 820. Het aantal echtscheidingen

was in diezelfde jaren 208 en 197.

Volgens de telling van 1930 waren er te B. 29 870

gebouwen, bevattend 75 753 woongelegenheden. In

1932 bedroeg de totale vestiging te B.: 31 655, tegen

30 981 in 1930; het totale vertrek: 32 043, tegen

31 162 in 1930. Uit het buitenland kwamen 1 882

(2 871 in 1930) menschen zich te B. vestigen (resp.

97 en 167 Nederlanders); 770 (946) menschen vertrok-

ken naar het buitenland (resp. 59 en 99 naar Neder-

land). Binnen de stad werden in 1932: 20 720 (17 260

in 1930) veranderingen van woning geboekt, waarin

38 095 (29 980) personen betrokken waren.

Taaltoestand. Volgens de officieele telling

van 1930 (die, wat B. betreft, van Vlaamsch standpunt

uit niet geheel te vertrouwen is) zijn te B. 26 002

personen, die alleen Nederlandsch verstaan en 67 633,

die verklaarden uitsluitend Fransch te spreken;

96 042 spreken de twee landstalen en 3 415 bovendien

ook Duitsch. (In deze telling kwamen kinderen beneden

de 2 jaar en de vreemdelingen niet in aanmerking.)

In de groote voorsteden zijn de toestanden ongeveer

dezelfde; de voorsteden langs den Westkant en aan de

peripherie zijn overwegend Vlaamsch gebleven.

Voor 100 jaar was B. een Nederlandsch sprekende stad

zooals Antwerpen en Gent. De stelselmatige verfran-

sching, door middel van de lagere school vooral, heeft

B. uitwendig tot een Fransch sprekende stad gemaakt,

al spreken het volk en de kleinere burgerij nog steeds

overwegend een Vlaamsch dialect. Hoewel zich te B.

meer Vlamingen dan Walen vestigen (in 1931 ongeveer

21 000 Vlamingen, tegen 14 000 Walen), moet toch

de gestadige achteruitgang van de VI. taal hier als

feit erkend worden. Tegen dit denationaliseerings-

proces wordt thans met goed gevolg gereageerd door

liet Vlaamsch Verbond van Brussel, groepeerend alle

Vlaamsche cultureele vereenigingen van de agglome-

ratie, alsmede de provinciale bonden, waaronder de

machtige Bond der West-Vlamingen te Brussel.

De taalverwarring bij de Vlaamsche volksmenschen

te B. is ontzettend. Het halfslachtig Fransch-Vlaamsch

taaltje, dat alzoo ontstaan is en wel expressief en sappig

is, wordt soms aangeduid als „marollentaal” (naar het

volkskwartier der Marollen omtrent de Hoogstraat)

of „Beulemansch” (naar den held van een bekend
Bnisselsch tooneelstuk).

Godsdienst. De bevolking van Brussel,

alhoewel van huis uit Katholiek, telt zooals alle groote

steden een aanzienlijk aantal menschen, die met alle

godsdienstige practijken gebroken hebben: meer dan
drievierde bezoekt geen kerk meer; een vijfde wordt
niet meer kerkelijk begraven, alhoewel het getal der

niet-gedoopten nog betrekkelijk laag blijft. Protes-

tanten en Israëlieten vormen een kleine minderheid,

meestal van buitenlandschen oorsprong. B. telt

19 parochiën (hiervan 6 in het tweede district);
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Groot-Brussel 75, ingedeeld in 6 dekenaten. De
Protestantsche eeredienst beschikt over 6 Evangelische,

1 Gereformeerde en 2 Anglicaansche kerken. De Israë-

lietische eeredienst heeft één synagoog, zetel van het

Centraal Israëlietisch Consistorie van België.

Stadsplan. De eerste nederzetting te B. is te zoeken

in het lage broekland, bij de brug waar de oude ver-

keersweg van Keulen naar de zee de Zenne overschreed.

In de middeleeuwen ontwikkelde de stad zich in de

lengte langs deze baan, den „steenweg” (thans: Vlaam-
sche Steenweg, St. Catharinastraat, Grasmarkt,

Magdalenastraat, Hofberg), die, loopend van West
naar Oost, tot in de 19e eeuw de voornaamste en drukste

verkeersweg van de stad bleef. Een eerste uitgroei van

de al vroeg omwalde stad geschiedde buiten de Steen-

poort in Zuidelijke richting, langs de Hoogstraat, de

oude baan naar Parijs. In de tweede helft van de 14e

eeuw kreeg B. door den bouw van de nieuwe stads-

muren den bekenden vorm van een schild. Gedurende

eeuwen beschikte de stad alzoo over voldoende ruimte

om zich te ontwikkelen. Op het einde van de 18e eeuw

was de gansche oppervlakte intra muros nog niet vol-

gebouwd. In 1810 gaf Napoleon het bevel tot het sloo-

pen van de oude stadsmuren. Op de plaats er van wer-

den boulevards aangelegd (1818
—

’38). In den loop

der 19e eeuw groeide B. in snel tempo aan; langs alle

kanten zette de stad zich uit over het grondgebied

der aangrenzende gemeenten, die, nog landelijke

dorpen in het begin der eeuw, tot integreerende voor-

steden van de groote stad werden. De ontwikkeling

was vooral aanzienlijk naar het Oosten (ook N.O. en

Z.O.); op dit hooger gedeelte der stad ontstonden weel-

derige residentiewijken (o.a. de Leopoldwijk, Louisa-

laan, Jubeljaar-(Cinquantenaire-)wijk. In de lage

stad, waar bij de kanalen en spoorwegen vele fabrieken

opgericht werden, bleef meer het gewone volk wonen.

In den loop van de 19e eeuw werden gansche wijken

van de oude stad afgebroken, de nauwe steegjes

werden naar de eischen van de hygiëne en de stads-

economie vervangen door ruime verkeerswegen, zoodat

het primitieve stadsplan grondig gewijzigd werd.

Het was gouvemeur-generaal Karei van Lor-
re i n e n, die op het einde van de 18e eeuw de moder-

niseering van B. inzette door het aanleggen van een

nieuw stadskwartier, omvattend het Koninklijk plein,

de Warande en de aangrenzende straten, en een ander

stadskwartier rondom het Martelaarsplein (1775).

Mooie architectonische ensembles ontstonden daar.

In de lagere stad was het overwelven van de Zenne

en het aanleggen van de centrale boulevards (1868

—

’74) de aanleiding tot een grondigen ombouw. Het
oprichten van het Justitiepaleis (1866) en de voor-

bereidende werken voor de (nog niet voltrokken)

Noord-Zuid-spoorverbinding verplichtten tot afbraak

van verschillende oude wijken. Zoo ontstond tusschen

de St. Goedelekerk en den Hofberg een modem kwartier,

waar groote bankgebouwen oprezen. Niettegenstaande

die aanzienlijke moderniseering bleven de oude
historische monumenten met zorg bewaard, ook waar
het mogelijk was met hun oud kader (bijv. de Groote

markt). Op vele plaatsen van het centraal stads-

gedeelte treft men nog schilderachtige oude huizen

aan. Vooral koning L e o p o 1 d II zorgde voor

grootscheepsche verfraaiingen van zijn hoofdstad.

Vermeld moeten worden de parken en squares van de

Leopold- en Jubeljaar- (Cinquantenaire-)wijken, de

grootsche Tervuursche laan met de villawijken van
Woluwe en Oudergem, het Noord-Oost-kwartier van

Schaarbeek, de Solboschwijk en de mooie kwartieren

rondom Terkameren en Ukkel, de Koekelbergsche

hoogvlakte met het Elisabethpark, waar thans de

nationale Basiliek van het H. Hart in aanbouw is,

en niet het minst het publiek park van Laken en de

Meissche laan, waar thans het Eeuwfeestkwartier,

bij gelegenheid van de internationale tentoonstelling

van 1935, naar des konings opzet, verwezenlijkt wordt.

Niettegenstaande het herhaald ingrijpen van den

grooten koning ging de ontwikkeling van de stad niet

volgens een vast plan. De gemeentebesturen der

onderscheiden voorsteden maakten de extensieplannen

op voor de eigen gemeente, zonder zich veel te bekom-
meren om gemeenschappelijke doeleinden. De zoo

noodzakelijke verstandhouding is pas enkele jarcn

geleden tot stand gekomen, dank zij de Conferentie

van burgemeesters der Brusselsche agglomeratie,

die geregeld vergaderingen houdt, waarop alle kwesties,

die bij gemeenschappelijk overleg kunnen behandeld

worden, te berde worden gebracht (bijv. politie, ver-

keer, openbare werken, enz.). Aldus is het mogelijk

geworden eenige orde te brengen in de stadsontwikke-

ling en gezamenlijk plannen te bestudeeren om aan het

steeds drukker wordend verkeer tusschen de oude

centrale stad, het werkgebied, en de nieuwere woon-

wijken aan de peripherie te beantwoorden. Reeds

bestaan aan de randen van de voorsteden een reeks

boulevards, die den tweeden ring rondom de stad uit-

maken. Op vele plaatsen, vooral naar het Oosten toe,

groeide de stad reeds buiten dezen ring (o.m. vele

tuinwijken). Men spreekt thans van een derden ring,

die een groot deel van de oppervlakte der provincie

binnen zijn cirkel zou omvatten. Het nijverheids -

gebied ontwikkelt zich in de vallei en vormt een

indrukwekkende, bijna onafgebroken reeks fabrieken

van Vilvoorde tot Halle. Lindemans.

Bezienswaardigheden. De driebeukige Sint
Goedele-kerk (eig. Collegiaalkerk van Sint

Michiel en St. Goedele) is een synthese van 13e-

eeuwsche tot 16e eeuwsche Gotiek. Onder de bouw-

meesters noemt men Jan van Ruysbroek (1485),

die ook aan het stadhuis werkte. Het koor bestaat uit

twee deelen: het voorste stuk is van 1226
—

’60 in

Romano-Gotiek opgetrokken, het koor zelf echter

geeft zuivere vroeg-Gotiek (1270—1280). Uit de 15e

eeuw zijn de twee onvoltooide torens (68 m) in flam-

boyanten stijl. De ramen zijn uit de 16e eeuw. De
preekstoel van Hendrik Verbrugghen (1699) was oor-

spronkelijk voor de Jezuïeten-kerk van Leuven be-

stemd, doch kwam gedurende de opheffing der Orde

(1776) in de Sint Goedele terecht. De koorstoelen zijn

van de abdij van Vorst. De pijlerbeeldcn van

het middenschip stellen de Apostelen voor en zijn

liet werk van Tobias van Meldert, Duquesnoy en

Faid’herbe. Ter eere van de wonderbare hosties werd

in 1539 do Sacramentskapel gebouwd en voorzien van
vier groote ramen (1546—1647) naar ontwerpen van
Bernard van Orley en Michiel Coxcic. De zes groote

wandtapijten met de geschiedenis van het wonder
zijn werk van het eind der 18e eeuw. De schatkamer

bevat kostbaar kerkelijk vaatwerk en enkele reli-

quiaria (zoo het schrijn van het H. Kruis in Angel-

saksischen stijl, 11e eeuw). Enkele deelen der kerk

moeten nog uit de 11e eeuw zijn.

Het inwendige der Sint Nicolaaskerk,
wier oorsprong ook in de 11e eeuw moet liggen,

vertoont Gotiek (pijlers) en Barok (hoogaltaar). Daar
bevindt zich ook het beeld van O. L. Vrouw van
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1. Hospitium. 2. St. Katelijnekerk. 3. Postkantoor. 4. Beurs. 5. Stadhuis. 6. Nationale bank. 7. St. Goedele-

kerk. 8. Congreszuil. 9. Parlement. 10. Palais der Sehoone Kunsten. 11. Koninklijk Paleis. 12. Musea, Koninkl.

Bibliotheek. 13. Kerk O. L. Vr. ten Zavele. 14. Paleis van Justitie. 15. St. Bonifatiuskerk. 16. Capucijnenkerk.

17. Zuidpaleis. 18. Academie der Schoone Kunsten. 19. Koninklijk Atheneum. 20. Kapellekerk. 21. St..

Jacobuskcrk. 22. St. Peters Gasthuis. 23. Palais der Academiën.
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Peis. De Kapellekerk (eig. 0. L. Vrouw van de

Kapelle) heeft een zeer vroeg-Gotisch koor en tran-

sept (12e—13e eeuw), terwijl een deel van het midden-
schip nog Romaansch is. Een ander deel en de torens

zijn in flamboyanten stijl opgetrokken (15e eeuw). De
ornamentiek is uiterst grillig, wijnblad en leliebloem

overheerschen. De waterspuwende monsters dragen

kleinere monsters in hun schoot. Het gebouw is in

1813 en 1860 gerestaureerd. De Zavelkerk
(S. Maria ad Sabulum) gaat terug op 1304, maar wat

er bestaat, dateert uit de 15e en 16e eeuw (laat-Gotiek).

In 1859 ontdekte men er oude fresco ’s. Van de 5 schepen

zijn er slechts 3 over. Het Zuiderportaal is in 1907

vrij goed gerestaureerd. De grafkapel der stichters

vertoont beeldhouwwerk van Faid’herbe, Jer.

Duquesnoy, Quellinus en Grupello.

Geheel op Fransch model bouwden in de 18e en

de 19e eeuw Guimard en Montoyer de Klassicistische

Sint Jacob op den Coudenberg. De tempel

was wel geschikt om tijdens de Revolutie als „tempel

der Rede” gebruikt te worden ! Den stijl van de Romein-
sche Barok (Pozzo) verraadt de aan Wenceslaus

Coeberger toegeschreven Sint Jan Baptist op het

Begijnhof. De drie deelen van den gevel correspon-

deeren met de drie beuken. Op het koor de afgeknotte

toren met achthoekige lantaarn. Schilderwerk van

Otto Venius, Abr. van Diepenbeek, den Brusselaar

Th. van Loon en Caspar de Crayer. Een ivoren Chris-

tusbeeld, toegeschreven aan Duquesnoy. Veel schil-

derijen bevat de in 1850 herbouwde Sint Katelijne-

kerk (14e eeuw), o.a. een Ten-Hemel-Opneming van
Maria, toegeschreven aan Rubens. In neo-Renaissance

naar Romeinsch voorbeeld (S. Trinitè, de’Monti)

bouwde in 1849 T. J. Suys de Sint Jozef op het

Frère Orban-plein.

Het door Jan van Ruysbroek (1402—1454) ontwor-

pen stadhuis op de Groote Markt is op een recht-

hoekig grondplan gebouwd, terwijl een binnenplaats

(met 2 marmeren fonteinen) is vrijgehouden. Op de

hoeken kleine naar voren springende, achthoekige

torens. Het dak is omlijst door een uitgetande balustra-

de. De Westelijke vleugel is 40 jaar na de voltooiiing

van den bouw vergroot. De gevelbeelden zijn modern,
evenals die van het portaal, dat niet in de as van den

toren staat. De toren (die later als voorbeeld diende

voor de Geertrui van Leuven, het Walter Scott-

monument te Edinburg, enz.) draagt op zijn 114 m
hooge spits een verguld koperen beeld van Sint-Michiel,

werk van Martin van Rode. Zijn vier onderste ver-

diepingen zijn op kwadraat grondplan gebouwd,
dan volgen 3 verdiepingen op 8-hoekig plan en het

geheel wordt bekroond door een pyramide-vormige
spits. De verschillende rijk geornamenteerde zalen

(in overwegend laat-Gotischen stijl) bevatten veel

schilder- en beeldhouwwerk en enkele vrij goede
tapijtwerken. De eeretrap is in Barokstijl gehouden.
Tegenover het stadhuis ligt het Broodhuis
(Maison du Roi, uit 1405), nu Stedelijk Museum.
In 1625 en in 1873 werd het gebouw totaal, doch niet

tot zijn voordeel gerestaureerd. In het inwendige veel

schilder- en beeldhouwwerk. Al de 40 overige huizen

van de Groote Markt zijn merkwaardig: het zijn de

huizen der ambachten, in Vlaamsch-Barok opgetrok-

ken na de brandramp van 1695 en met veel liefde en
kunstzin gerestaureerd door de zorgen van burgemees-
ter Karei Buis.

B. is minder rijk aan middeleeuwsche gebouwen
dan vele andere Vlaamsche steden; behalve de reeds

vermelde kerken en het stadhuis kan alleen gewezen
worden op de Hallepoort en enkele andere schaarsche

overblijfselen van de oude stadsmuren, eenige onder-

bouwen van huizen, het Hof van Ravesteyn en het

Hof van Nassau (einde 15e eeuw). Uit het begin van
de 17e eeuw is de populaire fontein Manneken-pis
van Jéróme Duquesnoy (1619). Daarentegen vindt

men in de oude stad, vooral in de straten rondom
de Groote Markt, op den Hofberg, in de buurt van de

Oude Graanmarkt, op den Vlaamschen Steenweg,

de Hoogstraat enz., nog vele sierlijke oude huizen uit

het begin der 18e eeuw. Van het einde dier eeuw zijn

de smaakvolle ensembles op het Koninklijk Plein,

de Warande, de Koninklijke Bibliotheek en het

Martelaarsplein.

Onder de latere gebouwen neemt het Justitie-
paleis, gebouwd naar de plannen van J. Poelaert,

de eerste plaats in (1866
—

’83); het is het aanzienlijk-

ste gebouw, dat op het Europeesch vasteland in de

19e eeuw opgericht werd; het beslaat een oppervlakte

van 24 600 m2
;
de koepel is 103 m hoog. Vermeld

moeten nog worden het Koninklijk paleis (1829,

veranderd in Louis XVI-stijl in 1904), het Paleis der

Natie (1783), zetel van het parlement, het Academieën-
paleis (1829), de Botanische Tuin (1830), de Munt-
schouwburg (1817), de Nationale Bank (1860), de Han-
delsbeurs (1873), het Museum voor Schoone Kunsten

(1881), de Vlaamsche Schouwburg (1887),

bet Paleis der Schoone Kunsten (architect Horta,1928).

De voornaamste gedenkteekens zijn: de Congreszuil

met standbeeld van Leopold I (1859), waaronder het

Graf van den Onbekenden soldaat uit den Wereld-

oorlog; de Triomfboog van het Jubeljaar-(Cinquante-

naire-)paleis, waarboven het quadrivium van Thomas
VüiQotte (1905); het ruiterstandbeeld van Leopold II,

het meesterstuk van Vin^otte en een der schoonste

ruiterbeelden van alle tijden; verder standbeelden van
Egmont en Hoorn, op den Kleinen Zavel,

waar omheen de 48 bronzen beeldjes der ambachten

(1882); van Godfried van Bouillon (1848); Vesalius

(1847); Helmont (1889); Anneessens (1889), enz.,

naast talrijke gedenkteekens van den Wereldoorlog.

Op het grondgebied der voormalige gemeente Laken
vallen aan te stippen: het Koninklijk Paleis
(18e eeuw), de O. L. Vrouw-Kerk in de neo-Gotiek

van de 19e eeuw, met de koninklijke grafkapel, waar

o.a. het stoffelijk overschot van Leopold I, Leopold II

en Albert I bijgezet werd
;
het kerkhof met vele merk-

waardige grafmonumenten; het park met het Leopold I

gedenkteeken en het Belvédère-paleis
;
de Japansche

toren en het Chineesch museum; de Neptunusfontein,

copie van het werk van een Vlaamschen beeldhouwer

te Bologna in 1564; het stadion (1930), waar 80 000
toeschouwers kunnen plaats vinden.

Het Koninklijk Museum van Oude Kunst (Regencie-

straat) is een der rijkste van de wereld: alle oude
Vlaamsche meesters zijn er schitterend vertegen-

woordigd. Ook het Kon. Museum van Moderne Kunst
(aldaar) geeft een goed overzicht van de Belgische

moderne schilder- en beeldhouwkunst. Het Wiertz-

museum bewaart in ’s meesters atelier eenige van zijn

monumentale gewrochten. Het Kon. Museum voor
Kunst en Geschiedenis (Jubeljaar- of Cinquantenaire-

naleis) bezit de belangrijkste verzameling van archeo-

logische vondsten op Belgisch grondgebied gedaan,

naast rijke reeksen voorwerpen, afgietsels, enz. uit

de Egyptische (o.a. van de Egyptologische Stichting

Koningin Elisabeth, onder leiding van Capart),
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Aziatische (o.a. van de Belgische opgravingen te

Apamea), Grieksche en Italiaansche Oudheid; een

tweede sectie bewaart merkwaardige producten van

de oude Belgische kunstnijverheden, waaronder tapijt-

en kantwerk een belangrijke plaats innemen ;
de derde

sectie groepeert de ethnographische en folkloristische

verzamelingen. De oude wapens zijn ondergebracht

in het Museum van de Hallepoort. De moderne krijgs-

kundige verzamelingen bevinden zich in het Kon.

Museum van het Leger, in een vleugel van het Jubel-

jaar-(Cinquantenaire-)paleis. Verder zijn nog beziens-

waardig: het rijke Kon. Natuurkundig Museum
(Leopoldpark) en het Koloniaal Museum (Park van

Tervuren).

L i t. : Hymans, B., in Les Villes d’art célèbres (1910);

idem, in Berühmte Kunststatten (50, 1910); Dumont-
Wilden, B. et Louvain (1916) ;

des Marez, Guide illustré

Ie B. (I en II 31928, III 21918) ;
Fayard, B. (1928)

;

Van Zijpe, B. (z.j.)
;
Saintenoy, Les arts et les artistes

a la cour de B., no. 1440 v. d. Publicaties der Kon.

Belg. Acad. (1932) ;
Duverger, De Brusselsche steen-

bickeleren der 14e en 15e eeuw (1933).

Knipping/Lindemans.

Handel. De Brusselsche agglomeratie is in den

loop van de 19e eeuw het belangrijkste handelscentrum

van België geworden op Antwerpen na. Is er minder

groothandel en doorvoerhandel dan te Antwerpen,

de eigen handel, de tusschenhandel en kleinhandel

in winkels en magazijnen zijn er zeker meer ontwikkeld.

Voor het verdeelen van waren over het land zijn de

Brusselsche firma’s even belangrijk als de Antwerp-

sche en voor duizenden menschen uit het binnenland

is B. de voornaamste koopstad. Er zijn dan te B. tal-

looze winkels, waar de meest verscheiden waren te

koop gesteld worden. De uitstallingen in de winkel-

ramen, vooral in de drukke handelsstraten, zijn uiterst

verzorgd. Er zijn ook enkele groote warenhuizen.

Voor den tusschenhandel bestaan een

aantal markten, o.a. voor groenten en fruit (Hallen,

St. Goriksmarkt, St. Kathelijnenmarkt, Anderlecht,

enz.) en bloemen (Groote Markt); de totale omzet

bedroeg in de drie verkoophallen in 1933 ca. 120 000 000

frs.
;
op de Vischmijn werd in 1932 voor 14 064 724 frs.

visch verkocht (15 439 340 frs. in 1931). De veemark-

ten worden gehouden te Anderlecht. In het abattoir

van B. werden in 1932 de volgende hoeveelheden ter

slachting aangeboden: varkens 29 443 (in 1931:

28 910), runderen 11 665 (9 379), kalveren 13 629

(12 759), paarden 4 366 (4 588), schapen en geiten 609

(716), totaal 59 308 (66 354) stuks. Er wordt nog veel

geslagen vleesch te B. binnengevoerd.

De Internationale Jaarbeurs van B. (sedert 1920)

telde 2 602 tentoonstellers in 1931.

Bank- en Credietwezen. Het middelpunt van den

geldhandel is de Effectenbeurs, eigendom van de stad.

In 1933 waren 221 bankiers en 1 493 wisselagenten

ingeschreven. Hun aantal bedroeg over 1932 en 1931

resp. 243 en 1 596; 690 en 1 257. De voornaamste

beursdag is Woensdag. Te B. is de hoofdzetel gevestigd

van de Nationale Bank van België, die het Belgisch

bankpapier uitgeeft. Andere banken met hoofdzetel

te B. zijn: de Société Générale de Belgique (ge-

sticht in 1822) met een sociaal bezit van 2 091 275 000

frs. (1932), en haar filiale de Banque Beige pour

1’Etranger (opgericht in 1902); het Gemeentecrediet

van België (1860); de Banque de Bruxelles (1871);

de Caisse Générale de Reports et de Dépots (1874);

de Algemeene Bankvereeniging. Vele binnen- en

buitenlandsche banken hebben belangrijke bijhuizen

te B. De Algemeene Spaar- en Lijfrentekas werd

gesticht in 1865 en staat onder staatsbeheer.

Verkeer. Te water. Sedert Nov. 1922 kunnen

zeeschepen van 3 000 Moorsomton (M. T.) en Rijn-

booten van boven de 2 000 ton Brussel bereiken langs

de vergroote Willebroeksche Vaart tot Wintham,

den Rupel en de Schelde. De zeescheepvaart boekte

in 1932: 1 514 (1 616 in 1931) in- en uitvarende sche-

pen, met een gezamenlijken inhoud van bruto 2 195 802

(1 951 751) M. T. 3, netto 777 902 (689 611 )
M. T., die

tezamen 671 608 (633 235) ton goederen vervoerden.

Ongeveer 36% van deze schepen voeren onder Britsche

vlag; 32% onder Nederlandsche. De zeevaart- en

haveninrichtingen, beheerd door de S. A. du Canal

et des Installations Maritimes, beschikken in de voor-

haven over 600 m kade voor zeeschepen en 10 electri-

sche kranen van 3 en 10 ton; in de eigenlijke haven

over 34 electrische kranen van D/j en 20 ton. De
binnenscheepvaart langs de kanalen Brussel—Char-

leroi en Brussel—Willebroek beliep in 1932 tot

37 237 (36 858 in 1931) schepen met een bruto-inhoud

van 8 838 986 (7 769 751) M. T. 3 en een gezamenlijke

lading van 3 942 515 (3 627 260) ton goederen. De

totale havenbeweging van B. bedroeg, in 1932,

4 614 123 (4 159 495) netto ton (1 793 882 in 1921,

vóór de voltooiing van de zeevaartwerken). Wanneer

de vergrootingswerken van de vaart op Charleroi

zullen voltrokken zijn, zoodat ook deze waterweg

toegankelijk zal zijn voor schepen van 1 350 ton (tot

Klabbeek) en van 300 ton (tot Charleroi), zal de bin-

nenscheepvaart te B. nog aanzienlijk toenemen.

Thans bestaan de volgende geregelde verbindingen:

2 maal per week met Londen, Amsterdam en Rotter-

dam; 1 maal per week met Haarlem en Denemarken;

3 maal per maand met Hamburg. Verder verschillende

dagelijksche beurten op Antwerpen, en wekelijksche

op Boom, Rupelmonde, Temsche, St.Amands,Lokeren,

Gent en Roeselare.

De per schip aangevoerde waren zijn vooral: steen-

kool (203 623 ton in 1932), timmerhout (119 264 t),

kaolien (11 564 1), benzine (2 390 1), stukgoed (40 323 1)

;

onder de uitgevoerde komen vooral in aanmerking:

cokes (127 332 t) en stukgoed (51 696 t).

Spoorwegverkeer. Van het Noordstation

vertrekken de lijnen Brussel—Mechelen—Antwerpen—

Amsterdam; B.—Leuven—Luik—Keulen; B—Den-

dermonde; B.—Denderleeuw—Kortrijk. De treinen

naar Gent en de zeekust vertrekken deels uit het Noord-

en deels uit het Zuidstation. Van dit laatste vertrekken

ook de lijnen B.—Bergen—Parijs; B.—Doornik—
Rijsel; B.—Nijvel—Charleroi. De treinen naar Luxem-

burg—Bazel vertrekken meestal uit het station van de

Leopoldwijk. Door het bestaan van een ringbaan om B.

is het feitelijk mogelijk treinen in alle richtingen uit

de drie Brusselsche hoofdstations te laten vertrekken.

Een plan om de zgn. Noord-Zuidverbinding, dwars

door de stad, tot stand te brengen, kreeg een begin van

uitvoering vóór den oorlog; er werd voorloopig van

afgezien wegens de te hoog loopende kosten, ondanks

herhaalde stemmingen ten voordeel er van in het Par-

lement.

Locaal en stadsverkeer. Een aantal

electrische trams en autobussen verzekeren het ver-

keer binnen de stad en de voorsteden alsmede met de

verderop gelegen gemeenten in alle richtingen. Het

steeds drukker wordend verkeer stelt op sommige

uren van den dag hooge eischen aan de met de regeling

er van belaste politie. Allerlei plannen om dwars
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door de stad eenige ruimere verkeerswegen te bekomen
(o.a. door benuttiging van de ondergrondsche bedding
van de Zenne, die zelf langs de vaart zou afgeleid

worden) moesten wegens de te hooge kosten tot betere

tijden verschoven worden.
Luchtverkeer. Voor het luchtverkeer

beschikt Brussel over het rijksvliegveld van Haren.
Hier bestaan geregelde dagelijksche verbindingen
(passagiers

,
goederen

,
post)metAmsterdam

,
Londen

,
Pa -

rijs, Keulen, Dusseldorf—Berlijn, Essen—Hamburg—
Kopenhagen—Malmö, ingericht door of in samen-
werking met de S. A. Beige d’Exploitation de la

Navigation Aérienne (Sabena).

Nijverheid. B. is het middelpunt van een der belang-

rijkste industriegebieden van België, waarin alle

takken van nijverheid ruim vertegenwoordigd zijn.

Dit gebied strekt zich uit, over een afstand van nage-

noeg 60 km, in de Zennevallei, langs de vaarten, van
Halle tot Vilvoorde. Op het eigenlijk grondgebied
van B. zijn de groote fabrieken niet talrijk. In het twee-
de district (Laken en Haren) vindt men: metaal-
industrie (kachelfabrieken, fabrieken van machines
en gereedschappen), chemische industrie (scheikundige

producten, kleurstoffen, enz.), cementindustrie, hout-
zagerijen, graanmolens, margarine- en chocolade-

fabrieken. Te B. zelf vallen aan te stippen: allerlei

kunstateliers, luxe-meubelen, papierbewerking, fa-

brieken van hoeden, corsets, handschoenen, regen-

schermen, muziekinstrumenten; ateliers voor kleeding;

lederbewerking; edelsmederij, juweelbewerking en meer
dgl. industrie van zoogezegde weeldeartikelen. Bij

de afzonderlijke voorsteden wordt de aldaar bestaande
nijverheid vermeld. Volgens de beroeptelling van
1926 waren 40 385 arbeiders werkzaam in de metaal-
nijverheid, 8 690 in de kleederindustrie, 3 324 in

het bouwbedrijf, 2 791 in voedings- en genotmiddelen,
2 742 in de chemische nijverheid, 2 010 in hout- en
meubelindustrie, 1 020 in leer- en schoenind., 979 in

textielind., 861 in papierind., 774 in boekind.,

483 in transportbedrijf, 465 in tabaks- en sigarenind.,

380 in aardewerkind., 264 in glasind., 204 in marmer-
bewerking, 186 in cementindustrie.

Bestuur en huishouding der gemeente. De Raad
telt 41 leden. De zetelverdeeling is als volgt (1933):

Katholieken 13, Liberalen 15, Socialisten 12, Commu-
nisten 1. Het College van Burgemeester en Schepenen
telt 8 leden. In 1932 zetelde de Raad 15 maal in pleno

en hield 125 sectievergaderingen; het College hield

96 zittingen, waarop 17 016 zaken afgehandeld werden.
Financiën: de rekening van den gewonen

dienst vertoonde in 1932 de volgende cijfers:

Inkomsten 343 833 584,83 frs.

Uitgaven 343 818 518,65 frs.

Batig saldo 15 066,18 frs.

Die van den buitengewonen dienst:

Inkomsten 144 762 038,41 frs.

Uitgaven 143 883 807,58 frs.

Batig saldo 878 230,83 frs.

Om een volledig beeld te bekomen van den omvang
der financieele administratie van Groot-Brussel
zou bij deze cijfers het bedrag der begrootingen van de
voorsteden gevoegd moeten worden.

Openbare orde en veiligheid. Politie. De
Brusselsche politie is ingedeeld in 10 commissariaten.
Er is een arrestantenhuis, geheeten Amigo (in de
middeleeuwen: vroente, verward door de Spanjaards

met: vriend). In 1932 werden door de politie 15 754
(19 497 in 1931) processen-verbaal opgemaakt van
strafbare feiten, waaronder 10 312 voor misdrijven

enoemd in het strafwetboek en overtredingen van
ijzondere wetten; 3 649 voor overtredingen van de

wet op het rondventen; 610 van die op de prostitutie;

592 voor openbare dronkenschap; 198 voor bedelarij

en 493 correctioneele zaken, die voor de raadskamer
verzonden werden. De politierechtbank velde 18 287
vonnissen. Bovendien bleven 6 467 zaken zonder
gevolg.

Gerechtelijke instellingen. B. is

de zetel van het Hof van Cassatie voor het heele land;

van het Hof van Beroep voor de provinciën Antwerpen,
Brabant en Henegouwen

;
van een Rechtbank van eer-

sten aanleg, een Handelsrechtbank, twee werkrechters-

raden (eerst instantie en hooger beroep), een Militaire

rechtbank en een Militair Hof en 4 kantonale Vrede-
gerechten.

Brandweer. Bijna elke gemeente der Brussel-

sche agglomeratie heeft een eigen brandweercorps.

Het corps der „sapeurs-pompiers” van B. telt 282
manschappen; het werd 653 maal gealarmeerd in 1932,

o.a. voor 316 schoorsteenbranden.

Openbare gezondheid. De tusschenkomst van het

stadsbestuur laat zich hier gelden door bemiddeling
van de Commissie voor Openbaren Onderstand, een

officieel corps, bestaande uit 12 leden, rechtstreeks

aangeduid door den gemeenteraad. Deze commissie
heeft o.a. het beheer over de volgende inrichtingen:

St. Jans-gasthuis (gesticht in de 12e eeuw en binnen-
kort te sloopen), met 560 beschikbare bedden voor
zieken; St. Pieters-gasthuis (oude leprozerij, tot stads-

gasthuis herbouwd in 1785, thans buiten dienst gesteld

om op een grootsch en zeer modern plan heringericht

te worden, in verstandhouding met de medische
faculteit van de Brusselsche universiteit) ; het Brug-
mann-hospitaal (1923), met 825 beschikbare en 90
reservebedden voor zieken, waarbij modem ingerichte

klinieken van psychiatrie, kankerbestrijding en radio-

logie; het Godshuis der Infirmerie (vroeger ziekenhuis

van liet Begijnhof, gesticht in de 13e eeuw), met 500
bedden, waar grijsaards en ongeneesbare zieken worden
opgenomen; de „Matemité” (huis voor kraamvrouwen

-

verpleging) der universiteit; de Vereenigde Gods-
huizen (waarin een twintigtal oude stichtingen ver-

smolten werden), een tehuis, waar 140 oude vrouwen
kunnen opgenomen worden; de Pacheco -stichting,
voor noodlijdende dames uit den adelstand; het Wee-
zenhuis; het Bmgmann-sanatorium te Alsemberg,
voor behoeftige teringlijders; het Herstellingsoord de

Latour de Freins te Ukkel; het Toevluchtsoord

Jouët-Rey te Etterbeek, waar 32 behoeftige oude
echtparen een tehuis kunnen vinden; een herstellings-

oord aan de zee en luchtkuurhuizen voor kinderen te

Limelette en te My; de School voor verpleegsters,

huisbezoeksters en vroedvrouwen, gevoegd bij het
Bmgmann-hosp itaal

.

De behoeftige zieken van B. en van de gemeenten
der agglomeratie, die een overeenkomst gesloten

hebben met B. (want de groote voorsteden hebben
meestal hun eigen ziekenhuizen en godshuizen),

worden kosteloos verpleegd. Een centrale vervoer-

dienst, waarover dag en nacht kan beschikt worden,
is ingericht bij het Bmgmann-hospitaal.De ambulance-
auto’s van het Roode Kruis van België, die ten

dienste staan bij ongevallen, zijn ondergebracht in de
kazernen der brandweer. Zij kunnen opgevorderd
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worden, evenals die van het Bmgmann-hospitaal,

door bemiddeling der politiecommissariaten. Aan de

behoeftigen der stad worden kostelooze consulten

verleend, alsmede kostelooze verpleging in de boven-

genoemde ziekenhuizen, met uitsluiting van de tand-

heelkundige en orthopaedische hulp, voor welke een

kleine vergoeding gevraagd wordt. De behoeftigen

worden thuis bezocht door inspecteurs van den open-

baren onderstand, door artsen en verpleegsters. De
kinderen der stadsscholen krijgen kostelooze ver-

pleging (schoolartsen, tandartsen en verpleegsters).

De gemeentelijke gezondheidsdienst houdt zich ook

bezig met het voorkomen en bestrijden van besmette-

lijke ziekten. In 1932 werden 2 167 gevallen bekend

van besmettelijke ziekten (daaronder 314 gevallen

van tuberculose), waarbij 9 890 maal de tusschenkomst

van het corps der verpleegsters werd gevraagd. De
dienst van de ontsmettingen moest 821 maal optreden

om kamers en woningen met kleedingstukken enz. te

ontsmetten (daaronder 68 volledige ontsmettingen uit

hoofde van tuberculose). Er is een bacteriologisch

laboratorium voor de opsporing van diphtheritis en van

de kiemdragers er van in de scholen. Er is ook een

kostelooze dienst voor de vaccinatie tegen pokken,

typhus, diphtheritis, mazelen, en een inrichting ter

bestrijding van de venerische ziekten.

Naast den openbaren dienst onder stadstoezicht

bestaan nog een aantal private inrichtingen: de Kon.

Philanthropische Vereeniging van Brussel, die o.a. een

gesticht voor blinden en een werk voor het voorkomen

van t.b.c. bij de jeugd, bestuurt; het Toevluchtsoord

St. Gertrudis en dit der Ursulinenstraat, waar resp.

200 en 310 grijsaards kunnen opgenomen worden;

de Kon. Vereeniging ter Bescherming der kinderen-

martelaars; het Nationaal Werk ter bestrijding van de

tuberculose; het werk > Berg Thabor voor luchtkuur

en vacantie-kolonies der schoolkinderen; enz.

De zuigelingenzorg wordt behartigd,

onder toezicht van het Nationaal Werk „Kinderheü”,

in een twintigtal inrichtingen voor kostelooze raad-

pleging en huisbezoek door verpleegsters, alsmede

7 „crèches” (baby-bewaarplaatsen).

Toezicht op den handel in voe-
dingswaren. In 1932 bezocht de dienst van

inspectie 662 winkels. In het Intercommunaal Labo-

ratorium voor ontledingen van voedingswaren in de

Brusselsche agglomeratie werden 60 394 contröle-

en ontledingsbewerkingen gedaan, waaronder 18 578

van melk en 3 611 van boter; ook werd toezicht

gehouden op stallen en zuivelfabrieken buiten de stad.

De gemeentelijke gezondheidsdienst houdt ook toe-

zicht op de gebouwen: 924 aanvragen tot bouwen of

herbouwen werden door dezen dienst in 1932 onder-

zocht; 2 327 woningen werden aan een hygiënisch

onderzoek onderworpen; in 430 er van werden dringen-

de verbeteringen noodig geacht.

B. beschikt over gemeentelijke begraafplaat-
sen te Evcre en te Laken. Sedert een paar jaren is

er ook een crematorium te Ukkel-Kalevoet.

De stadsreinigingsdienst is belast

met het ophalen van vuilnis en haardasch, met schoon-

houden der straten, het sproeien van de straten bij

droogte en het ruimen van de sneeuw. In 1932 heeft

de dienst 71 142 karrevrachten vuilnis opgehaald,

wegend ruim 85 000 ton, waarvan 5 000 ton als mest

verkocht werd en 80 000 ton per schip naar de stort

te Zemst vervoerd werd.

Watervoorziening. B. betrekt het drink-

water voor de bevolking van verschillende bronnen,

in het Zuiden der provincie gelegen (Braine et Bois),

en voorziet ook de voorsteden Molenbeek, Ukkel en

Wemmel. In 1932 werden 15 721 340 m3 verbruikt.

De overige gemeenten der agglomeratie zijn aange-

sloten bij de Cie. Intercommunale Bruxelloise des

Eaux, die het bronwater der riviertjes Bocq (Crupet,

Sovet, Spontin) en Houyoux (Modave), alsmede water

van de Maas (Ben-Ahin) en weldra ook bronwater

van de Dijle (Loupoigne en Vieux-Genappe) opvangt.

Het verbruik in 1932 was: 25 914 273 m3
. Totaal ver-

bruik van Groot-Brussel: ruim 41 500 000 m3
.

G a s. Er zijn in de Brusselsche agglomeratie

6 gasfabrieken. In 1932 leverde de fabriek gelegen

bij de vaart, onder stadsbeheer, 39 652 190 m3 gas,

wat een winst van ruim 11 000 000 frs. aan de stad ver-

schafte. De andere gasmaatschappijen zijn: Cie. Conti-

nentale du Gaz (2 fabrieken), Cie. Générale de Gaz et

d’Electricité (te voren Gaz de Saint-Josse) en Gaz de

Saint-Gilles.

Electriciteit. De Société Bruxelloise

d’Electricité, verbonden met de Union intercommu-

nale des Centrales électriques du Brabant (Interbra-

bant), leverde aan de gemeente Brussel en de bij haar

aangesloten voorgemeenten in 1932 een totaal stroom

-

debiet van 65 377 500 kWh, waarin ruim 2 000 000

kWh voor de straatverlichting. Andere voorsteden

ontvangen den stroom van de Cie. gén. de gaz et

d’électricité, van de Cie. Electrogaz of van de Inter-

brabant. In de meeste gemeenten der agglomeratie

is de verkoop van electriciteit een gemeentemonopolie.

In 1932 ontving de gem. B. alzoo een winstuitkecring

van ruim 10 000 000 frs.

Sport. Sedert 1930 bezit B. een stadion, opgericht

naast de terreinen van de Wereldtentoonstelling 1935,

waar ruimte is voor 80 000 toeschouwers. Hier kunnen

nog genoemd worden: het Sportpaleis te Schaarbeek;

het velodroom te Zuun; de 5 paardenrenbanen

te Boschvoorde, Dilbeek, Groenendaal, Stokkel en

Zellik; verschillende speeltuinen en sportterreinen

aan de peripherie (voor voetbal, tennis, korfbal,

athletiek, enz.); roeisport op de Willebroeksche vaart.

Volksontwikkeling en -opvoeding. Zooals overal in

België bestaat ook te Brussel naast de officieele

gemeente- en staatsscholen, een uitgebreid Katholiek

vrij onderwijs, waarvan de leerkrachten gedeeltelijk

bezoldigd worden door den Staat, en die verder aan-

gewezen zijn op de vrijgevigheid der Katholieke bevol-

king. Te B. wordt alzoo jaarlijks door het Kath.

schoolcomité nagenoeg 1000 000 frs. ingezameld

ten gerieve van de lagere scholen der agglomeratie.

Alhoewel do vrije Kath. scholen ongeveer de helft

der Brusselsche schoolgaande kinderen te onderwijzen

hebben, ontvangen zij toch geen centiem toelage

uit de gemeentekas.

Voorbereidend en lager onderwijs.
De gemeentescholen en kindertuinen zijn verspreid

in alle stadskwartieren. De vrije scholen zijn parochiaal

ingedeeld.

Normaal onderwijs. De stad B. heeft

haar eigen normaalschool voor lagere onderwijzers

en onderwijzeressen; ook een vormschool voor Froebel-

leeraressen. Er zijn twee staatsnormaalscholen voor

meisjes, waarbij een met Nederlandsch als voertaal.

Verder twee vrije Kath. normaalscholen: een voor

jongens, St. Thomasinstituut, bestuurd door de Broe-

ders der Christelijke scholen; de andere voor meisjes.

Middelbaar onderwijs. Naast ver-
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schillende lagere middelbare scholen, zoowel voor
jongens als voor meisjes, officieele en vrije, bestaan de
volgende hoogere middelbare scholen in de Brusselsche

agglomeratie: Kon. Athenea van Brussel, Elsene, St.

Gillis, Schaarbeek; twee gemeentelijke lycea voor
meisjes; zes bisschoppelijke colleges met oude en
nieuwe humaniora: St. Aloysiusinstituut te B.
(alwaar bovendien ook een faculteit van wijsbegeerte

gaande tot de candidatuur, een hoogere handelsschool,

een school van wijsgeerige en godsdienstige weten-
schappen en een wetenschappelijke sectie), St. Boni-
facius-instituut te Elsene, St. Maria-instituut te

Schaarbeek, St. Pieters-instituut te Jette, St. Pieters-

instituut te Ukkel, O. L. Vrouw-instituut te Kuregem;
de colleges bestuurd door de Jezuïeten: St. Michiels-

en St. Jan-Berchmans-instituten (evenzoo met oude
en nieuwe humaniora); de Kath. hoogere school voor
meisjes (Aarlenstraat).

Technisch o n d e r w ij s. Op dit gebied

bezit Brussel een aantal gemeentelijke en vrije inrich-

tingen van allerlei aard: lagere, middelbare en hoogere

vakscholen, huishoudscholen, dag- en avondscholen
voor alle ambachten. Beperken wij ons hier bij de
voornaamste: de Nijverheidsschool van Brussel; de
St. Lucasscholen bestuurd door de Broeders der Christ.

scholen; de Vakschool Kard. Mercier; de Kon. Acade-
mie voor Schoone Kunsten met de School voor Deco-
ratieve Kunsten; de Hoogere Textielschool van
Brabant; het Nation. Instituut der Gistingsnijverhe-

den; de School voor Badiotelegraphie
;
het Hooger

Handels- en Koloniaal Instituut (2 000 leerl.); twee
scholen voor Sociaal Dienstbetoon, waarvan één

Kath. (Poststraat); de School voor Criminologie en

Wetenschappelijke Politie; het Hooger Normaal
Instituut voor Landbouwhuishoudkunde te Laken
(Landgoed Ossegem); enz.

Hooger o n d e r w ij s. Te B. is een vrije

(vrijzinnige) universiteit (gesticht in 1834). In 1930—
*31 waren ingeschreven 2 494 studenten (waaronder

491 vr.). Naast de faculteiten van wijsbegeerte en

letteren, recht, wetenschappen, geneeskunde, toege-

paste wetenschappen, zijn aldaar bijzondere scholen

voor politieke en sociale wetenschappen, voor opvoed-
kunde en voor handelswetenschappen. De Solvay-
instituten voor physiologie en voor sociologie staan

in nauw verband met de universiteit. De Ecole des

Hautes Etudes (het Instituut voor Hoogere Studiën
in België), met zetel te Brussel, richt cursussen in over
vakken, die niet in de universiteit onderwezen worden;
een aanhangsel er van is de school voor Ergologie met
speciaal laboratorium.

Wetenschappelijke instellingen.
Brussel is de zetel van vele wetenschappelijke verceni-

gingen: de Kon. Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten; de Kon. Academie voor
Geneeskunde; de Kon. Acad. voor Fransche Taal- en
Letterkunde; de Kon. Commissie voor Geschiedenis;
de Kon. Commissie voor Monumenten en Land-
schappen; de Kon. Commissie voor Toponymie en
Dialectologie; het Belgisch Instituut voor vergelij-

kende Rechtsstudie; de Belgische Koloniale Unie;
de Belg. Vereeniging voor Biologie; de Scheikundige
Vereeniging van België; het Kon. Aardrijkskundig
genootschap van België; het Kon. Genootschap voor
Medische en Natuurkundige Wetenschappen; het Kon.
Dierkundig Genootschap; het Kon. Archaeologisch
Genootschap van Brussel; de Commissie voor Oud-
Brussel; het genootschap „Bruxella sacra”; de Ge-

schied- en Oudheidkundige Kring van West-Brabant;
het Instituut voor Internationale Bibliographie; enz.

Te B. is de zetel van de Universitaire Stichting

(kapitaal: 60 000 000 frs.), een instelling, die tot stand
kwam onmiddellijk na den oorlog om het universitair

onderwijs in België te bevorderen, begaafde jongelie-

den te helpen in hun studiën door geldelijken steun
en beurzen om buitenlandsche wetenschappelijke
instellingen te bezoeken en verder de wetenschappe-
lijke genootschappen door geldelijke toelagen te helpen
bij hun publicaties. In 1928 kwam op initiatief van
koning Albert I het Nationaal Fonds voor Weten-
schappelijk onderzoek tot stand (kapitaal: 125 000 000
frs.), waardoor de werking van de Universitaire Stich-

ting merkelijk kon uitgebreid worden. Met de inkom-
sten van dit fonds worden jonge navorschers bezoldigd,

wetenschappelijke proefnemingen gefinancierd (bijv.

de stratosfeertocht van prof. Piccard, de opgravingen
te Apamea), toelagen verschaft aan laboratoria, enz.

De Kon. > Bibliotheek met haar handschriften-,

prenten- en muntenverzamelingen is een van de rijkste

van het land. Zij bezit o.a. de kostbare bibliotheek
der hertogen van Bourgogne en van den bekenden
bibliophiel Van Hulthem. Te B. is ook het rijksarchief

gevestigd, dat de rijkste verzameling oorkonden voor
de Belgische geschiedenis bezit.

T o o n e e 1. De voornaamste schouwburgen van B.
zijn: de Kon. Muntschouwburg (Fransche opera), de
Kon. Vlaamsche Schouwburg (Nederlandsch tooneel),

de Kon. Parkschouwburg, het Galeries-theater, het
Molière-, het Vaudeville- (Fransch tooneel), het
Luna- (Nederlandsche operetten) en het Alhambra-
theater (Fransche operetten). Naast deze theaters met
beroepstooneelgezelschappen zijn er een aantal, waar
dilettantenvereenigingen optreden

.

Muziek. Behalve voor geregeld operamuziek
is er ook te B. bijna dagelijks gelegenheid voor het
hooren van vocale en instrumentale muziekconcerten.
De voornaamste zijn die, welke ingericht worden door
het kon. Muziekconservatorium, de Philharmonische
Vereeniging van Brussel, de Ysaye- en Defauwcon-
certen, de Vereeniging voor Godsdienstige muziek.
Onder de Katholieke dilettantenvereenigingen ver-

dient de Schola Cantorum (leiding Eug. Van de Velde)
een bijzondere vermelding.

Landsverdediging. Te Brussel houden garnizoen:

3 infanterieregimenten (grenadiers, karabiniers, 9e
linie), 2 cavalerieregimenten (gidsen en 2e lansiers),

het 14e bereden artillerieregiment en speciale troepen.

Te B. zijn ook de Militaire school en de Krijgsschool

gevestigd.

Maatschappelijke steun en voorzorg. Buiten wat
op het gebied van armen- en ziekenzorg door de boven
reeds besproken officieele Commissie van Openbaren
Onderstand verricht wordt, kan hier nog gewezen
worden op het volgende: de Intercommunale dienst
voor Beroepskeuze; de Officieele en de Vrije Werk-
beurs; het Intercommunaal Werkloozenfonds, waarin,
in 1932 het aandeel der stad 1 393 364 frs. (898 170 frs.

in 1931) bedroeg voor 12 758 (9 697) werkloozen;
een Intercommunale kas van Openbaren Bijstand,
waarbij aangesloten zijn 189 mutualiteiten van de
agglomeratie met, in 1932, 57 000 leden; een Dienst
voor Sociale Heraanpassing die, in 1932, 484 gevallen
van landlooperij uit ellende en 254 gelibereerde
gevangenen te behartigen kreeg; het werk van „het
Hoekje grond”, dat aan 500 gezinnen van kleine
beambten en werklieden een tuintje van ca. 4 are per
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gezin verschafte (te zamen 20 ha); een nachtasyl;

een Openbare Bank van Leening, gesticht in 1618, die

33 579 180 frs. uitleende in 1932 op 153 475 panden.

Folklore. De echte Brusselaar is een rondborstige

kerel, die houdt van luidruchtig plezier in liefst zoo

talrijk mogelijk gezelschap, waar hij het hooge woord
mag voeren en enorm aangedikte grappen mag ver-

tellen. De „staminee ’s” zitten ’s avonds dan ook

geregeld vol en allerlei „sociëteiten”, met populaire

presidenten, worden er opgericht. De oude historische

vereenigingen hebben er een taai bestaan: zoo het

St. Jorisschuttersgild (Grand Serment) gesticht in 1304,

en de rederijkerskamer De Wijngaard (1657). Het luch-

tig „zwanzen” zit den Brusselaars in het bloed: het

ontziet niets of niemand. De Brusselaar heeft zijn naam
„kiekenfretter” (kippenvreter) niet gestolen: hij houdt

van felle drink- en smulpartijen. De nationale dran-

ken zijn: de sterke lambiek (d.i. bier, van het vat of

in flesch: geuzenlambiek en kriekenlambiek) en de

flauwere faro (eveneens bier). Als Brusselsche gerech-

ten kunnen vermeld: waterzooi (gekookte kin),

schoessels (stoverij van ingewanden), bloedpens,

’s Avonds kan men, in volle straat, aan de stootkar-

retjes zich te goed doen aan „karakolen” of „wullok-

sen” (wijngaardslakken), garnaal, mosselen en „patate-

fritte”. Gebaksspecialiteiten zijn: amandelbrood,

spikelaas (speculaas), „pain-a-la-grecque” (< grek,

Fransche uitspraak van grecht, nl. de Wolvegracht,

straat waar de bakker woonde, die deze koeken bakte),

de Lakensche taarten („half-en-half”). De jaarlijksche

kermis duurt 6 weken (Juli—Augustus); daarnaast:

de Septemberfeesten (herinnering aan de bevrijding

van Brussel in 1830) en een aantal wijk-kermissen,

waaronder die van de Hoogstraat de meest populaire.

B. heeft zooals elke Vlaamsche stad haar reuzen,

Janneken en Mieken, die deelnemen aan alle „omme-
gangen”. Evenzoo een paar marionettentheaters,

o.w. de honderdjarige „poesjenellenkelder” van Toone

V (Warschaugang 188, nabij de Hoogstraat). In het

kwartier van de Broekstraat wordt jaarlijks nog de

Meiboom geplant. Tegenover oude gebruiken die ver-

dwijnen, zooals „Vrouwkensavond”, komen een aantal

nieuwere bijgeloovige handelingen op, bijv. het aan-

raken met de hand, in het voorbijgaan, van een moderne
koperen gedenkplaat naast het stadhuis, om onheil af

te weren. Brussel is ook rijk aan sagen en legenden.

L i t. : Rapport présenté au Conseil communal
(jaarlijks een bundel, de laatste op de raadszitting van
2 Oct. 1933 voorgelegd) ; P. J. Brunelle, Bruxelles

ancien et moderne et ses environs (1819) ;
Eug. Bochart,

Bruxelles ancien et nouveau, Dict. hist. des rues, places,

édifices, promenades, enz. (1853—’57); Alb. Guislain, Dé-
couverte de Bruxelles (1931); Henri Vandeput, Bruxelles

port intérieur et Iluvial (1926) ;
Jules Zone, Bruxelles

port fluvial et maritime 1932) ;
Soc. An. du Canal et des

Installations maritimes (rapport 1932) ; Rich. de Cneudt,

De Vervlaamsching van het lager onderwijs in Groot-

Brusscl (1917) ;
J. Th. Strauwen, Onderwijs- en taal-

toestanden in de hoofdstad (1928) ;
J. Ingenbleek,

L'enseignement du flamand dans les écoles primaires de

la ville de Bruxelles (1931) ;
J. Boon, Herovering van

Brussel (1932) ;
G. Mazereel, Klank- en vormleer van

het Brussolsch dialect met zijn plaatselijke verscheiden-

heden (Kon. VI. Acad. VI 1931, 52) ;
M. Sacré, De oude

Brussclsche bieren, in Eigen Schoon (XII 1929) ;
Aimé

de Cort, Kinderspelen uit West-Brussel (
21932) ; A. de

Cock en I. Teirlinck, Brabantsch Sagenboek (3 dln.

1909—1912) ;
Cypriaan Verhavert, Brusselsche typen

(1923). Tijdschriften: Bulletin communal ; Folk-

lore brabanQon ; Eigen Schoon en De Brabander

;

Bruxelles. In litterair werk : de romans van Léo-

pold Courouble, o.a. La Familie Kaekebroeck (1902) enz,

en van Herman Teirlinck, o.a. Mijnheer Serjanszoon.

Het ivoren aapje, Johan Doxa (1908) enz. Lindemans .

Geschiedenis. Midden in het oude Bracbant, bij de

Senne, op een eilandje, gevormd door verdubbeling

der rivier, is Brosella, Bruocsella (966), d.i. de plaats

in het gebroekte, ontstaan. Bij de Hooge Brug is er

een burg, zetel van een der vier graafschappen van
Bracbant. De kerk beriep zich op S. Gaugericus

(S. Géry), bisschop van Kamerijk, als op haar stichter.

In de 11e eeuw is het graafschap Brussel met dat van
Leuven vereenigd, en het Leuvenscho huis verzekerde

zich den hertogelijken titel van Neder-Lotharingen

en Brabant. Brussel wordt de tweede stad in Brabant;

de plaats breidt zich uit naar de hoogte; de reliquieën

van S. Goedele, uit Moorsel overgebracht, helpen

tevens het centrum verleggen; op Coudenberg komt
er een nieuw kasteel, en vanaf hertog Jan I (f 1294)

wordt dit kasteel een geliefd verblijf van den vorst.

Van af den dood van Jan II (1355) speelt Brussel de

rol eener hoofdstad. Voortaan is de stedelijke geschie-

denis met die van het hertogdom verbonden. Onder
Johanna en Wenceslas werd een nieuwe omheining

gebouwd (1379), nl. die der huidige „boulevards”.

Vooral in de 16e eeuw is Brussel de weeldestad, waar,

naast de gouverneurs, de voornaamste familiënhim

hof hebben. Hier vielen Egmont en Hoorne (1568);

hier werd Oranje triomfantelijk ingehaald (23 Sept.

1577), maar de overwinning van Don Juan te Gem-
bloers deed hem naar Antwerpen vluchten. In Maart
1585 overwint Famese de Calvinistische factie en

Brussel wordt weder Katholiek en koningsgetrouw.

Albrecht en Isabella houden er hun hof en trachten de

stad nieuwen luister te bezorgen. Een nijverheid van
weelde-artikelen bloeit erop (Brusselsche kant). In 1695

wordt Brussel gebombardeerd door de Franschen: de

brand vernielt het centrum der stad met over de 4 000
huizen, de grootste ramp, die Brussel ooit trof. Vanaf de
barrière-tractaten is Brussel de zetel der Oostenrijksche

gouverneurs en vooral onder Maria Theresia, onder het

beleid van Karei van Lotharingen, krijgt Brussel een

nieuw hoofdstadskarakter naar den smaak des tijds:

eerste overwelving der Senne, nieuwe parken, paleizen,

fonteinen. Dan kwamen de Brabantsche omwente-
ling met de Etats Belgiques, het kortston-

dig herstel der Oostenrijksche regeering en de inval

der Franschen. Vereenigd met Frankrijk, werd Brussel

de hoofdstad van het departement der Dyle. Haar
weelde-nijverheden, meubelmakerijen, enz. leefden

niettemin voort. Van 1815 tot 1830 was de stad weder-

om „hoofdstad”, naast die van het Noorden in het

koninkrijk der Vereenigde Nederlanden. Geen wonder,

dat in 1830 de drang naar zelfstandigheid zich hier

het eerst uitte. De strijd om Brussel besliste over het

samengaan der twee landen. Sindsdien werd de oude
hoofdstad van Brabant de zetel van vorst en Kamers
van het onafhankelijk België. Wat de Oostenrijkers

hadden aangelegd en gebouwd, kon nu voor de nieuwe
landsregeering worden in gebruik genomen en door

haar verder ontwikkeld.

Brussel, Conferentie van. Hiertoe behooren een

in 1920 te Brussel gehouden aantal besprekingen van
de Entente-mogendheden betreffende het herstel-

vraagstuk. De eerste besprekingen (Juli) wezen Frank-

rijk de helft der Duitsche oorlogsvergoeding toe en

stelden de prioriteit van België vast. De tweede reeks

besprekingen (Sept.—Oct.), door den Volkenbond
belegd, betroffen den financieelen toestand van Europa.
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De derde conferentie (Dec.), waarop ook Duitsche

deskundigen genoodigd waren, had tot resultaat het

Fransche voorstel van een voorloopige regeling van
het herstelvraagstuk op grondslag van jaarlijksche

uitbetalingen door Duitschland ter grootte van

3 milliard goudmark; deze conferentie was een inlei-

ding op de Parijsche en Londensche Conferentie van

1921.
Brusselmans, 1° Jan, Belgisch schilder;

* 1879 tc Brussel; studeerde achtereenvolgens te

Brussel, Parijs en weer te Brussel (bij L’Effort).

Hij volgt al zoekende de Fransche expressionisten,

in nog scherper omlijning der voorwerpen, heviger

koloriet en eenvoudiger vormgeving. In later tijd

bezinkt zijn markant talent: landschappen, doch

vooral bloemstukken. Knipping.
2° M i c h e 1, Belg. componist * 12 Febr. 1886

te Parijs, leerling van Paul Gilson, te Brussel. Prix

de Rome in 1911.

Werken: vnl. symphonische gedichten : Kermene
llamande (1913) ;

Hélène de Sparte (1915) ;
Les Ncréides

(1915) ; Suite phrygienne. Daarnaast kamermuziek,
liederen en orgelstukken. V. d. Bonen .

Brusselsehe aarde is een geel tot geelbruin

gekleurde vettige kleisoort, die in de omgeving van

Brussel wordt gevonden. Wordt gebruikt in de huis-

houding als schuurzand; ook in de metaalgieterij,

omdat het in vochtigen toestand zeer goed de fijne

nuanceeringen van de te gieten modellen bewaart.

v . d . Beek.

Brusselsehe kaas, > Kaas.

Brusselsehe kant, ook gekloste kant genoemd,

een > tule met bloempatronen. De opkomst van de

B. k. valt in de 2e helft der 17e eeuw. De B. k. is

gedeeltelijk geklost en gedeeltelijk genaaid, dikwijls

ook geappliqueerd op een vooraf vervaardigd fond.

Kenmerkend voor de B. k. is haar groote variatie in

het fijne open werk. Aanvankelijk werd het fond met
de naald tusschen de motieven gewerkt. In het begin

der 18e eeuw werd het genaaide fond vervangen door

ong. 8 cm breede en 100 cm lange gekloste banen

(handwerk), die, zoo noodig, onzichtbaar werden ver-

bonden. De genaaide of gekloste motieven werden

hierop geappliqueerd. Van toen af noemde men de

B. k. „Point d’Angleterre”.

Omstreeks 1815 werd de machinale tule uitgevon-

den en dit opende nieuwe mogelijkheden voor de B. k.

De genaaide of gekloste motieven werden ook hierop

geappliqueerd en de aldus vervaardigde kant noemde
men nu „Application de Bruxelles”. Voor de duurdere

kanten keerde men tot de oude methode terug, d.w.z.

het fond werd met de naald tusschen de motieven

gewerkt. Deze kanten werden ook weer B. k. genoemd.

Het met de hand ingewerkte fond is niet rekbaar en

ongelijk van mazen, de machinale tule is rekbaar en

regelmatig van mazen.
L i t. : Tina Frauberger, Handbuch der Spitzenkunde;

Technisches und geschichtliches über die Nah-Klöppel-
und Machinenspitzen. (m. 183 ill.; Leipzig 1894) ;

P. Ver-

haegen, La dentelle beige (Brussel 1912 ;
geïll.) ; Johanna

Naber, Oude en nieuwe kantwerken
;
E. A. von Saher en

E. M. Rogge, Kunstnaaldwerk. *7. Ruiten.

Brusselsehe kiekens, ^ Kuikens.

Brusselsehe spruitjes, > Spruitjes.

Brusselsehe sterrenwacht, > Ukkel-

sterrenwacht.

Brusselsehe (suiker-)conventie is een

der speciale suikerconventies, waartoe de onderlinge

concurrentie der suikerproduceerende landen (welke

gesteund werd door invoerrechten, surtaxes, vracht-

bevoordeelingen e.a. preferenties voor de binnenland-

sche industrie) na het op de spits voeren dezer maat-
regelen aanleiding heeft gegeven. Deze speciale suiker-

conventies hadden tot doel het afschaffen of beperken

dezer maatregelen. De B. (S.) C. van 1902, die in

werking trad in 1903 en tot in den Wereldoorlog heeft

gewerkt, is wel de voornaamste dezer conventies

geweest. P. v. Ginneken.
Brusselsehe verdragen van 23 Sept. 1910

tot het vaststellen van eenige eenvoudige regelen

betreffende aanvaring en betreffende hulp
en berging. Deze verdragen die o.m. in Neder-

land (sinds Maart 1913), in België (sinds Febr. 1913),

in Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan
van kracht zijn, hebben een einde gemaakt aan de

conflicten van wetgeving, en een eenvormige regeling

ingevoerd wat betreft de gevolgen van aanvaring van
zeeschepen, alsook wat betreft de verplichting tot

hulp en berging van zeeschepen en de daaruit voort-

vloeiende vordering tot schadeloosstelling. > Aan-
varing; -> Hulp en Berging.

L i t. : Pr. Poullet, Droit int. privé
(

21928, nrs. 314 en

320, met lit.) ; F. Surville, Droit int. privé (
71925, nrs.

580-583) ;
A. Nussbaum, Deutsches Intr. Privatr. (1932,

292 en 295). V. Dievoet.

Brusselsehe wandtapijten zijn evenals de

meeste Ned. tapijten overwegend van wol. Het meest
bekend en gewaardeerd zijn de wandtapijten uit de

14e, 16e en 16e eeuw. > Wandtapijten.

Brusselsch tapijt, > Tapijten.

Brusselsch witlof, > Witlof.

Brust, A 1 f r e d, Duitsch schrijver, vertegen-

woordiger van de na-expressionistische generatie

in haar streven naar een nieuw-realisme (> Neue
Sachlichkeit). * 15 Jan. 1891 te Insterburg.

Hoofdwerken: Der ewige Mensch (1919)

;

Tolkening (1924, trilogie)
;
Die verlorene Erde (1926,

roman)
;
Cordatus (1927, drama)

;
Jutt und Jula (1928,

vertaling)
;

Ich bin (1929, gedichten)
;

Festliche Ehe
(1930, roman).

Brusthem, plaatsje in Belg. Limburg, tusschen

St. Truiden en Loon. Hier werden 1467 de Luikschcn,

rekenend op hulp van Lodewijk XI, door Karei den

Stouten verslagen.

Brustolon, Andrea, Ital. beeldhouwer en

houtsnijder. * 1662 te Belluno, f 1732 aldaar. Leerde

bij zijn vader en bij den schilder Agostino Ridolfi,

later verbleef hij in Rome. Onvermoeid beeldhouwde
hij in verschillende vormen en houdingen putti en

engelen (invloed van Borromini, Raggi en Bemini).
Lit.: Biasuz en Lacchin, La vita e Popera di Andrea

B. (1928) ;
Lacchin, S. disegni di Andrea B. (1930).

Knipping .

Brustwcrk, Duitsche term voor dat gedeelte

van het pijpwerk in het orgel, dat, meestal behoorende

tot het tweede of derde klavier, in het midden van het

het orgel geplaatst is en, in tegenstelling met het zgn.

Hauptwerk, zachter geïntoneerd is.

Brut of B r u t u s, de legendarische stamvader
der Keltische Britten, gedacht als broer van Romulus
en Remus, de stichters van Rome. Deze „Brutus”

wordt voor het eerst vermeld door een interpolator

van de Historia Britonum van N e n n i u s in een hs.

van Chartres van omstreeks 900. De naam B. was een

pseudo-etymologische reconstructie uit den volks-

naam der Britten; tusschen „Brutus” en „Britones”

leek de afstand niet groot. En de gedachte om dezen B.
te maken tot een broer van Romulus en Remus,



413 Bruto-gewicht—Bruyn 414

en hem evenals dezen te doen afstammen van de Tro-

janen is vermoedelijk ontstaan uit het verlangen om
de genealogie der Franken, zooals die werd voorgesteld

in de Kroniek van Fredegarius (ca. 660) en het Liber

Historiae Francorum (ca. 727), te laten evenaren door

de Britten. De sobere gegevens van den geïnterpo-

leerden Nennius werden verder fantastisch aangevuld

door Godfried van Monmouth in zijn

Historia Begum Britanniae (omstr. 1136), en de Fran-

sche bewerking hiervan door Wace kreeg als geheel

zelfs den titel van Brut (ca. 1155). De Fransche Brut

van Wace werd in 1205 (of vroeger) de Engelsche B.

van L a y a m o n, en in tal van Engelsche en Anglo-

Normandische kronieken bleef B. de heele middel-

eeuwen door de stamvader der Britten en de stichter

van het Britsche rijk.

L i t. : E. Faral, La Légende Arthurienne I en II

(Bibl. de 1’éc. des hautcs études, 1929, 255-256)
;
over

datum van Layamon’s B. : H. B. Hinckley, in Anglia

(1932). Pompen .

Bruto-gewicht is het gewicht van de waar met

inbegrip van de verpakking.

Bruto-provcnu, de opbrengst van in commissie

verkochte goederen voor den commissionnair. Dit

bedrag, verminderd met de door den commissionnair

gemaakte kosten en diens loon, heet het netto-
provenu, d.i. de opbrengst voor den opdracht-

gever (committent).

Bruto voor netto, een prijsconditie, waarbij het

brutogewicht berekend wordt tegen den vastgestelden

prijs. Deze komt voor bij goederen, waarbij de ver-

pakking ongeveer even veel waard is als de goederen,

bijv. bij aardappelmeel.

Bruttii (a n t. g e o g r.), tegenwoordig > Brut-

tium.
Bruttium, het land van de Bruttiërs, een Osci-

sche volksstam in het binnenland van het tcgenw.

Calabrië; voorn, plaats Consentia. Zij streden in de

3e eeuw v. Chr. tegen de Romeinen, door wrie zij onder-

worpen werden. In den Tweeden Punischen Oorlog

stonden zij aan de zijde van Hannibal. Het land was

rijk aan wouden en mineralen; langs de kusten land-

bouw. Weijermans.

Brutus, > Iunius; > Brut.

Brutus, thou sleep’st: awake, and see
thyself, de aanhef van den brief, dien Lucius aan

zijn meester Brutus in den nacht van den 15en Maart

overhandigt: „Brutus, gij slaapt: ontwaak en bezie

uzelf” (Shakespeare’s Julius Caesar 2.1).

Bruutglas, > Glas.

Brüx (Tsjechisch: Most), stad in het Noorden

van Bohemen (50° 30' N., 13° 30' O.), gelegen aan de

Biela en de spoorlijn Aussig-Eger; ca. 30 000 inw.

meest Duitsch-sprekend; centrum van het bruin-

kolengebied van Brix-Teplitz-Komotau; tevens aarde-

werk-, staal- en chemische industrie.

Bruycker, Julius de, Belgisch graveur en

teekenaar; * 1870 te Gent. Vooral als etser van groote

beteekenis. Men kan in zijn etskunst twee perioden

aannemen: de zgn. Barokke periode, waar hij vooral

op het werk van Rembrandt geïnspireerd schijnt

(het hoofdmoment in licht: daarheen trekken uit de

duisternis alle lijnen samen), en de moderne periode,

waar hij sterker den invloed der moderne gravure

ondergaat (klaarder verdeeling, overwicht der lijn

boven het licht als vorm-element). Zijn onderwerpen

en de behandeling daarvan is doorgaans typisch

Vlaamsch en herinnert niet zelden aan den Ouden

Brueghel. Onder den Wereldoorlog zoekt de B. zijn

onderwerpen in het tragisch-romantische: „Weer
klept de dood over Vlaanderen” (ets).

Voornaamste etsen: Marktdag te Gent

(1906) ;
Oude Markt te Gent (1907) ;

Het Huis Palfijn

(1912) ;
Het Gravenkasteel (1913) ;

Het Ophalen van den
draak (1914) ;

Weer klept de dood over Vlaanderen

(1916) ;
Les Sceptiques (1921) ;

Jacobus Alyn (ver-

scheidene etsen 1921) ; de man met de pijp (1925)

;

Porte St. Denis Parijs (1928) ; Pont Neuf Parijs (1929)

;

Kathedralen van Antwerpen (1929) ;
Bourges (1930)

;

Rouen (1930) ;
Bourges (portique, 1931) ;

Amiens (1932)

;

Sites et visions (1932). — L i t. : J. de B., in Kunst
(1933 ; ill.) ;

J. de B., Oeuvre gravée. Noticc de Grég. Le
Roy (Brussel 1933). Knipping.

Bruyelle, gem. in het N.W. van de prov. Hene-

gouwen; opp. 322 ha, 1 200 inw.; landbouw, steen-

groeven, kalkovens; Schelde; oude heerlijkheid; ruïne

van het kasteel van Diesbosch
;
Romeinsche steenweg.

Bruyère, Cécile, abdis van Ste-Cécile-de-

Solesmes. * 1845, f 1909. Zij was een leerlinge van
Dom Guéranger en oefende grooten invloed uit op den

geest der Congregatie van Solesmes. De meening van
Dom Guéranger over methodisch gebed dreef zij op

de spits en verdedigde een algeheele afw ezigheid van
methode, de zgn. oraison liturgique. Haar boek:

„La vie spirituelle et 1’oraison d’après la Sainte

Ecriture et la tradition monastique” mocht oorspron-

kelijk niet verschijnen.

L i t. : Pourrat, La Spirit. Chrét. (IV, 632).

J. v . Rooij.

Bruylants, 1° Jan Filip Leopold,
pionier uit de herlevingsperiode van het Vlaamsch
tooneel na 1830. * 30 Sept. 1834, f 24 Nov. 1876 te

Antwerpen; onderwijzer, later journalist en schrijver

van sentimenteele, ziel- en taalkundig allergebrekkig-

ste drama’s en blijspelen, handig opgebouwd, maar
zonder bezieling, de zoogezegde blijspelen niet te na
gesproken; de verwerkte stof biedt weinig afwisseling:

zedenschetsjes en tijdbeeldjes uit den middenstand.
L i t. : Segers, Leven en werken der Zned. schrijvers,

met biographisch lijstje (
21904).

2° J a n Jz., zoon van den vorige, journalist

en tooneelschrijver. * 16 Dec. 1871. f 24 Sept. 1928

te Antwerpen. Knapper dan zijn vader, kent de

gevierde dramatici van zijn tijd: Ibsen, Bjömson,
Brieux, Heyermans, en tracht ze na te volgen. Na
enkele louter sensationeele drama’s enbanalekluchten,

gaat hij realistischer tooneelspelen schrijven, met
socialen inslag en in similiomgangstaal. B. miste

enkel den zegen van hoogere cultuur en degelijker

taalkennis om blijvend tooneelwerk te leveren.

Werken: naast een twintigtal tooneelstukken,

critische bijdragen over tooneel in Lucifer (tijdschrift

voor tooneel-letterk. enz.
;
Antwerpen 1901—1905). —

L i t. : dr. M. Sabbe, L. Monteyne en H. Coopman,
Het Vlaamsch Tooneel (1927). Godelaine .

Bruyn, l°AryJohannes de, paardenarts,

tijdelijk leeraar aan de Rijksveeartsenijschool te

Utrecht, schrijver over voedsel en weiden voor het

paard. * 1811, f 1895.

L i t. : Nw. Ned. Biogr. Wb. (II).

2° B a r t h e 1, schilder te Keulen; * 1493 te

Wesel, f 1555 te Keulen. Zijn kunst wortelt geheel in

de Nederlandsche en is vooral sterk beïnvloed door die

van Joost van Cleve en Jan Joest en later van Jan
van Scorel. Hij was zeer vruchtbaar, schilderde veel

voor kerken (thans zijn in Xanten en Essen nog zijn

hoofdwerken), maar blonk het meest uit in zijne por-

tretten, die uitnemend getypeerd zijn en in de voor-
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dracht iets persoonlijks hebben. Hij liet twee zonen
na, A r n d t (f 1577) en Barthel de Jonge (f vóór

1610), die beiden schilderden in den trant huns
vaders en die zijn alom gezocht atelier nog geruimen
tijd deden voortbestaan.

L i t. : Firmenich-Richartz, B. Bruyn u. seine Schule
(Leipzig 1891) ; J. Merlo, Kölnischo Künstler (1895)

;

M. J. Friediander, Repert. I. Kunstwschlt. (XXIX
1906) ; W. Cohen, in Cicerone (II 1910). Schretlen.

Bruyne, Jan De, Rederijker van Antwerpen,
die in de jaren 1579—1583 een verzameling aanlegde

van ongedrukte gedichten, meestal refereinen, van
Rederijkers. Slechts één band, van de zeven bedoelde,

is bewaard. Hij bevat nog 144 refereinen. De verzame-
ling wordt meestal beschouwd als Hervormingsgezind;

maar al wordt in enkele stukken vrij bitsig tegen

geestelijken losgevaren, toch zijn zij niet bepaald

Reformatorisch, en enkele verdedigen beslist de Kerk
en hare leeraars.

U i t g. : K. Ruelens (3 dln. Antwerpen 1879).

V . Mierlo.

Bruyninx, Antonius, S. Theol. lector,

werd 20 Jan. 1570 deken van Den Bosch en 28 Mei 1574

aartsdiaken van het bisdom. * 1539, f 16 Juni 1623.

Bruynsma , Anske Bokke (Andreas

Boccatius), Jezuïet; * ca. 1530 te Ypekolsga (Fries-

land), f 1575 te Leuven; trad in 1552 te Rome in de

Sociëteit van Jesus, werd in 1564 naar Friesland gezon-

den, om er een college op te richten, waarin hij,

ondanks den steun van koning Philips II, wegens de

ongunstige omstandigheden niet blijvend mocht
slagen. In 1569 vertrok hij uit Friesland, was nog
werkzaam te Wilna en te Antwerpen, en stierf bij de

verpleging van pestzieken te Leuven.
L i t. : W. van Nieuwenhoff, Bruynsma, Cools en

Roelandsz. (1906). J. de Jong.

Bruys, Peter van, > Peter van Bruys.

Bruytsprakcn, soort van tafelspelen, met twee

of drie personages over het voor en het tegen van het

huwelijk; zeer beoefend door de Rederijkers, waren ze

nog in de 18e eeuw in zwang.

Brya, van de familie der peulgewassen
(Leguminosae), bewoont met enkele soorten midden-
Amerika en de Antillen. B. ebenus, een boomgewas,
levert het West-Indische of Jamaica-ebbenhout, dat

hard en prachtig te politoeren is, en gebruikt wordt bij

de meubelindustrie als inleghout, voor wandelstokken
en draaierijen. Deze houtsoort wordt ook wel groen of

bruin ebbenhout genoemd. Bonman.
Bryaceeën, een mossenfamilie van

de reeks der echte loofmossen met enkele geslachten,

die zeer veel soorten tellen. Zij groeien alle dicht op
elkaar, zoodat als het ware een kussen gevormd wordt.

Geslachten: Mielichhoferia, met 60 soorten in

Amerikaansche gebergten; Pohlia (Webera), met meer
dan 100 soorten over de geheele aarde verspreid;

Brachymenium, met eveneens meer dan 100 soorten in

de warmere streken; Bryum, met 600 soorten; en
Rhodobryum, met 40 soorten over de geheele aarde.

Bonman.
Bryant, William Gullen, de eerste

groote Amer. dichter. * 1794 te Cummington in Massa-
chusetts, f 1878 te New York. Puritein van afkomst
en aanleg, tot 1825 advocaat en daarna tot zijn dood
redacteur van de New York Evening Post, die onder
zijn leiding een model werd van krachtige en waardige
journalistiek. Als dichter heeft hij in twee bundeltjes

in 1821 en ’32 al de wezenlijke kenmerken van zijn

genie uitgedrukt. Latere bundels versterken en verbree-

den den indruk, maar veranderen hem niet. Hij is de
hartstochtelijke minnaar en nauwkeurige opmerker
van de natuur, zonder eenige neiging tot natuurver-
goding; hij is de ernstige peinzer over verleden en toe-

komst en dood. Sterk besef van plicht en recht en waar-
heid met een meer zuivere en rijke dan ruime verbeel-

ding, uitgedrukt in verzen van statig maar weinig
persoonlijk rhythme en in klassieke helderheid van
taal.

Gedichten: Thanotopsis, A Forest Hymn, To a
Waterfowl, Among the Trees, The Song of the Sower
(geïnspireerd door Schiller, Lied von der Glocke), The
Sea, The Winds, A Rain-Dream, Robert of Lincoln,
The Little People of the Snow. Vertaling van Homerus
(Ilias en Odyssee in blanke verzen, 4 dln. 1870—72)

;

andere vertalingen uit Spaansch, Portugeesch, Duitsch,
enz. — U i t g. : Roslyn edition van H. C. Sturges en
R. H. Sloddard (1903, 1910) ; Household-edition (1930).— L i t. : P. Godwin, Life and Works (6 dln. 1883—’89)

;

W. A. Bradley in Engl. Men of Letters (1905) ; W. E.
Leonard, in Cambr. Hist. of Amer. Lit. (I 1917).

„ , . Pompen.

Bryarium = mossenverzameling.

Bryaxis behoort tot de Attische beeldhouwers
uit do 4e eeuw v. Chr., werkte met Scopas, Leochares
en Timotheus aan het Mausoleum van Halicamassus,
waarvan hij het beeldhouwwerk aan de Noordzijde
vervaardigde; van hem schijnen de zgn. Mausolus en
de Artemisia te zijn. Voor Rhodus vervaardigde hij

vijf groote beelden, eveneens voor den Apollotempel
van Daphne a. d. Orontes een staanden Apollo als

citherspeler; ook wordt aan hem een reusachtig

Serapisbeeld in Alexandrië toegeschreven, doch wel
ten onrechte. W. Vermeulen.
Bryce Canyon een ongeveer 5 km lange, 3 km

breede en 300 m diepe kloof in het Z.W. van den
N. Amer. staat Utah, waarin tallooze fantastisch

geërodeerde en getinte tanden omhoog steken. Sinds
1928 nationaal park.

Brydayne, > Bridaine.

Brydydd Mawr, een Wallisisch bard, aan het

hof van Madog ab Meredydd, vorst van Powys (in

midden-Wallis). * 1150, f 1200. Zijn gedichten onder-
scheiden zich door kracht en gedrongenheid. Een ode
aan de dochter van zijn vorst, Eva, is bijzonder fijn.

Lit.: Hastings, Encyclopaedia of Religion and
Ethics (II 1909).

Brye, gem. in het O. van de prov. Henegouwen;
opp. 455 ha, 360 inw.

; landbouw; kerk van de 16e eeuw;
oude heerlijkheid.

Bryennius, 1° M a n u e 1, een der laatste

Grieksche schrijvers over muziek; werkte omstreeks
1320. Zijn zeer verbreide harmoniek is een compilatie
van talrijke oudere geschriften.

2° Nicephorus, staatsman, veldheer en
geschiedschrijver, gehuwd met Anna Comnena, de
dochter van Alexius I Comnenus (1081—1118),
beschreef het leven van zijn schoonvader; zijn

werk werd voortgezet door zijn gemalin onder den
titel > Alexias.

Bry{Jos > schilder van zgn. roodfigurig aardewerk,
begin der 5e eeuw v. Chr.

;
beschilderde vooral vlakke

drinkschalen (cylices). De voorstellingen werden ont-
leend aan het dagelijksch leven en aan de mythologie.
De figuren van B. munten uit door groote levendigheid
en werkelijkheidszin, door fijne afwerking en juist

weergegeven musculatuur. Door menging van roode
en witte vernis weet B. een levendige kleurwisseling
te bewerken. W. Vermeulen.



BRUSSEL III

Justitiepaleis.

m
| y t v:

'

jVf

1 9 amm
]

*1

;!i. ij»' ‘i

H V 9

Congreszuil; aan den voet het Graf van den

Onbekenden soldaat.

Doorkijk door een der galerijen in het Justitiepaleis.



BRUSSEL IV

Gotische zaal in het Stadhuis.

Koninklijk Paleis.

Triomfboog van het Jubeljaarpaleis.

Moderne bouw (architect Van de Velde).

Koninklijk Museum, afd. Schilderkunst.

Anspachgedenkteeken.

*

Koningsplein.



417 Brynkraan— Buchanan 418

Brynkraan, kraan aan ketel of reservoir om
door gedeeltelijk aflaten van het water verontreini-

gingen te verwijderen. > Spuikraan.

Bryologie (Gr.), kennis van mossen.

Bryonia, > Ileggerank.

Bryophyllum, plantengeslacht van Madagaskar,

dat zich kenmerkt, doordat zich op de bladeren jonge

plantjes ontwikkelen, welke voor reproductie kunnen
worden afgenomen. B. wordt als merkwaardigheid

wel gekweekt.

Bryophytcn, > Mossen.

Bryopsis (Gr., = op mos gelijkend), een groenwier

van de reeks der Siphoriales, met geveerde of spiraal-

vormige vertakking, komt in de warme zeeën, ook in

de Middellandsche Zee, aan de kust voor.

Bryozoa of mosdiertjes vormen een

klasse van den stam der > molluscoïdea. Voor dier-

kundige bijzonderheden, zie -> Mosdiertjes.

De b. zijn bekend vanaf het Siluur tot heden toe.

Soms komen zij in groote opeenhoopingen voor, bijv.

in de Zuid-Engelsche pliocene kalkmergels, bekend

onder den naam van Coralline Crag. Overigens hebben

zij als gesteentevormers weinig belang. Uit de Zech-

stein van Thüringen kennen wij bryozoënriffen met de

geslachten Fenestella, Phyllopora e.a. Bryozoën-

kalk kent men uit het Bovenkrijt van Denemarken
en uit de omgeving van Maastricht. Crommelin.
Brythonie Language, > Cymric, Keltische

groep van talen, welke in het Oosten van Groot-

Brittannië werden gesproken, tegenover de Goidelic

of Gaelicgroep van talen, welke in het Westen en

Noorden van Groot-Brittannië en in geheel Ierland

werden gesproken.

Bryum, > Bryaceeën.

B.Sc., afkorting voor Bachelor of Science, de eer-

ste en laagste graad in de exacte wetenschappen, die

aan Engelsche universiteiten wordt verleend.

Buache, Jean Nicolas, Fransch geograaf;

* 15 Febr. 1741 te Neuville au-Pont, f 21 Nov. 1825

te Parijs; schreef de veel gebruikte „Geographie élé-

mentaire ancienne et moderne” (2 dln. 1769—1772).

Buat, Henri de Fleury de Culan,
heer v an, Fransch edelman, ritmeester bij de garde

van stadhouder Willem II. Onder medeweten van Jo-

han de Witt stond B. tijdens den tweeden Engelschen

oorlog in verbinding met de Engelsche regeering, om
deze de bedoeling der Nederlandsche vredesvoorwaar-

den toe te lichten. Het kwam echter uit, dat B. in een

afzonderlijke, eigen correspondentie ook werkte voor

de belangen van prins Willem III. B. werd Oct. 1666

wegens hoogverraad terechtgesteld. Cornelissen.

Buhalis, > Antilopen.

Bubalus, > Buffel.

Bubo (d i e r k.), > Oehoe.

Bubo (Poppo, Bobbo, Boppo), hertog der F r i e-

z e n, kwam tegen Karei Martel in opstand en werd

door dezen verslagen aan de Boome in 734.

Buccheroecramick (zie plaat bij het artikel

> Etruskische kunst), aardewerk zoo genoemd
naar de uitstekende knobbels (Ital.: bucchero); het

door rook doortrokken, donkergeglansde aardewerk

wijst in zijn kleur en techniek op imitatie van metaal-

techniek; aan den buitenkant vindt men veelal oma-
mentbanden met voorstellingen van gevleugelde

menschen en dieren. Met voorloopers in het Neoli-

thisch Tijdvak behoort de b. tot de > Hallstatt-cul-

tuur; in de 6e en 5e eeuw v. Chr. veel in Etrurië ver-

vaardigd.

Lit.

:

Buschor, Griechische Vasenmalerei
(

21914)

;

E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen (1923).

W. Vermeulen .

Buccina, > Bucina.

Buccinum, > Wulk.
Buccobladen, > Barosma.
Bucconidae, > Baardkoekoek.
Bucentaurus (Ital.bucentoro, < buzinod’oro =

gouden bark), de prachtige staatsgalei, waarmee de doge
van Venetië jaarlijks op Hemelvaartsdag de Adriatische

Zee opvoer om door het in zee werpen van een ring

zinnebeeldig het huwelijk te sluiten van Venetië met
de zee, nl. de beheersching der zee door Venetië. Het
laatste schip werd in 1798 door de Franschen vernield.

Overblijfselen bevinden zich nog in het arsenaal te

Venetië. v. d. Wijnpersse.

Bucephala, > Bucephalus.

Bucephalus of Bucéphalas (^ Gr. bous
= rund, os; kephalè = hoofd), het lievelingspaard van
Alexander den Grooten met het breede voorhoofd als

van een os. Alleen Alexander wist het te overmannen.

Gedood op den oever van de Hydaspes. Alexander

stichtte na zijn overwinning op Porus een stad aan de

Hydaspes en noemde die Bucephala ter herin-

nering aan zijn paard. Nog noemt men bucephaal of

bucephalus: een fraai, moedig paard; ironisch: een

oude knol. Davids.

Bueer, hervormer, > Butzer.

Buceros, > Neushoornvogel.

Buceroticlac, > Neushoornvogels.

Bucli, 1° Johan von, > Saksenspiegel.

2° Leopold von, Duitsch geoloog, * 1774 te

Stolpe in Pruisen, f 1853 te Berlijn. In tegenstelling

met zijn leermeester Wemer was hij voorstander van
extreme vulkanistische ideeën. De vorming van >
dolomiet bijv. bracht hij terug tot het vulkanisme. Von
Buch ontwikkelde theoriëen over de opheffing van
gebergteketens en de verplaatsingen van de zeeën en

continenten. Zijn werken over de Jura- en de Krijt-

formaties zijn van groot belang. Hij maakte een voor-

treffelijke geognostische kaart van Duitschland. In

1840 werd v. B. benoemd tot associé étranger de 1’Aca-

démie des Sciences te Parijs.

Werken: Geognostische Beobachtungen auf Reisen

durch Deutschland und Italien (1802—1809) ;
Reisen

durch Norwegen und Lappland (1810) ;
Physikalische

Beschreibung der kanarischen Inseln. Crommelin.
Buclian, 1° Alexander, Britsch natuur-

kundige, behandelde de meteorologische waarnemin-

gen van de expeditie (1873
—

’76) van H.M.S. „Chal-

lenger”; teekende isobarenkaarten van de gansche

aarde.

Voorn, werk: Metcorology (III Bartholomew’a
physical atlas, Westminster 1899).

2° John, Schotsch rechtsgeleerde en schrijver.

* 1875. Stud. Glasgow, Oxford, Londen; gedurende den

oorlog verbonden aan den staf van het Engelsche hoofd-

kwartier. Lid van het Lagerhuis sedert 1927. Voorzitter

van de Scottish history Society sedert 1929.

Werken: o.a. Sir Quixote (1895) ;
Greenmantle

(1916) ;
A History of the Great War (1922) ; Montrose

(1928) ;
The Blanket of the Dark (1931).

Buchanan, 1° Dugald, Schotsch dichter

in het Keltisch, onderwijzer en Protestant catechist.

* 1716 te Balquhidder, Perthshire, f 1768 te Kinloch

Rannoch. Hij schreef godsdienstige poëzie van groote

litteraire waarde in het Keltisch van Schotlandenwerk-

te met James Stuart van Killin samen aan een Kelti-

sche vertaling van het N.T. Zijn godsdienstige gedicht-

VI. 14
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ten over het Lijden van Christus, het Laatste Oordeel,

over den Dood enz., staan onder den invloed van

Iersche modellen, maar tegelijk van de Calvinistische

leer. Zijn voornaamste bundel Laoidhibh Spioradail

(Geestelijke Liederen) werd uitgegeven in 1767, maar

is vaak herdrukt en vertaald.

L i t. : D. Maclean, The Spiritual Songs of D. B.

(1913) ;
Dict. of Nat. Biogr. (III 1908) ;

Aodh de Blacam,

Gaelic Lit. Surveyed (1929). O Briain.

2° G e o r g e, Schotsch Calvinistisch Humanist;

studeerde te Parijs, leeraar der Klassieken te Bordeaux

en te Parijs, keerde terug naar Schotland ca. 1661,

nam deel in de agitatie tegen Maria Stuart, werd direc-

teur van een college in St. Andrews. * 1606, f 1682.

Schreef in het Latijn godsdienstige satiren en drama’s,

een Geschiedenis van Schotland en andere werken,

deels veroordeeld door het Conc. van Trente.

U i t g .: Opera Omnia (in 2 dln. 1725). — Lit.:

D. Murray (bibliographie, 1906) ;
D. Macmillan (bio-

graphie, 1906). Pompen .

3° James, 15e president der Vereenigde Staten

van Noord-Amerika (1867
—

’61). * 23 April 1791 te

Stony-Batter (Pennsylvanië), f 1 Juni 1868 te Wheat-

land (Pennsylvanië). Advocaat (1812). Lid van de

Wetgevende ‘Vergadering in Pennsylvanië (1814) en

van het Congres tc Washington (1820). Als gezant te

St. Petersburg (1831— ’33) sloot hij het eerste handels-

verdrag tusschen de Ver. Staten en Rusland. Lid van

den Senaat (1834). Staatssecretaris (1846
—

’49). Gezant

te Londen (1863— ’56). Door zijn begunstiging der

slavenhouders werd hij in den zomer van 1856 tot pre-

sident der Unie gekozen. Na de verkiezing van Lin-

coln (Dec. 1860) wilde hij zijn macht niet gebruiken

om den opstand van de Zuidelijke staten te onder-

drukken (> Secessieoorlog), kwam daardoor met alle

partijen in botsing, en trok zich na afloop van zijn

ambt (4 Maart 1861) uit het openbaar leven terug.

Werken: The works of J. B., comprising his

speeches, state papers and printed correspondence

(uitg. door J. B. Moore, 12 dln. Philadelphia—New York
1908—’ll). — Lit.: G. T. Curtis, Life of J. B. (2 dln.

New York 1883) ;
Dictionary of American biography,

onder redactie van Al. Johnson (III Londen—New York

1929, 207-214). Lousse.

4° John Young, Eng. natuur- en scheikun-

dige. * 1844 te Glasgow, f 1925 te Londen. Nam deel

aan de Challenger-expeditie en publiceerde zijn syste-

matische onderzoekingen van de temperatuur en het

zoutgehalte in de diepte van den Atl. Oceaan, welke

sindsdien als grondslag en voorbeeld voor verdere

dergelijke onderzoekingen hebben gediend.

Wissmann.

5° Robert Williams, Eng. dichter en

romanschrijver, zoon van socialistische ouders. * 1841,

f 1901. Gaf sedert 1863 verschillende bundels gedich-

ten, verhalen en schetsen uit, haalde zich door een on-

voorzichtige critiek den toom van Swinburne en

Rossetti op den hals en deed daarna in 1871 onder den

titel The Fleshlv School of Poetry en het pseudoniem

Thomas Maitland (in 1872 opnieuw onder zijn eigen

naam) een heftigen aanval op de Prae-Raffaëlieten en

vooral op D. G. Rossetti. Hieruit ontstond een zeer

verbitterde controverse, die geëindigd is met een

rechtsgeding in 1876. Toen begon hij hoofdzakelijk ro-

mans te schrijven en na 1880 vooral tooneelstukken.

Populair in zijn tijd, maar zijn roem heeft hem
nauwelijks overleefd. Pompen.

Buolicl, Aernout van, ook Amoldus

Buchelius, Ned. oudheid- en geschiedkundige, genea-

loog. * 18 Maart 1565 te Utrecht, f 15 Juli 1641 aldaar.

Na studies te Leiden, Douay en Parijs en een reis door

Duitschland en Italië, promoveert hij in 1593 te Leiden

in de rechten en vestigt zich te Utrecht als advocaat.

In hetzelfde jaar huwt hij met Klaasje van Voorst,

wed. van Valentijn van der Voort. Openbare ambten

heeft v. B. nauwelijks bekleed. Na het verlies van zijn

eenig kind in 1611 wijdt hij zich alleen aan vooral

historische studiën en relaties met de bekendste geleer-

den van zijn tijd. Zijn omvangrijke bibliotheek was

vermaard. V. Buchel’s werken zijn eerst na zijn dood

uitgegeven. Het belangrijkste daarvan is wel het

Diarium, bevattende een beschrijving van Utrecht

en autobiographische, historische en velerlei andere

aanteekeningen, die een opmerkelijk beeld geven van

de jaren 1560—1599. Katholiek van huis uit, is v. B.

later tot het Calvinisme overgegaan. De meeste zijner

hss. berusten in de universiteitsbibliotheek en het

Rijksarchief te Utrecht.

Uitg.: Johannis de Beka et Wilhelmi de Heda,
De episcopis Ultraiectinis recogniti et notis historicis

illustrati ab A. Buchelio . . . libri (ed. Lap van Waveren,
Uitrecht 1643) ;

Traiecti Batavorum Descriptio (ed. Mus-
schenbroek, 1817 ;

ed. Muller, 1904, Bijdr. en Med.

Hist. Gen. XVII) ;
afzonderlijke buitenlandsche uit-

gaven van v. B.’8 reizen, getrokken uit het Diarium
(1900—1904) ;

Diarium van Arend (sic) van Buchell

(ed. Brom en Van Langenraad, Werken Hist. Gen., 3e

S., XXI 1907). — Lit.: Inleiding op de Diarium-

uitgave voornoemd
;

artikelen opgegeven in Catalogus

der Bibl. over Utrecht (gem. archief Utrecht) (nr.

1527-1532) en Suppl. catalogus (nr. 902-906) ;
Muller,

schetsen uit de M. E. (Nieuwe Bundel, 378 vlg.) ;
J. F.

van Someren, De Utr. Universiteitsbibliotheek (25)

;

G. J. Hoogewerff en J. Q. van Regteren Altena, Amoldus
Buchelius „Res Pictoriae”

(
Quellenstudien zur Holl.

Kunstgeschichte XV). v. Campen.
Bücheler, F r a n z, Klass. philoloog, prof.

in Latijn te Freiburg, Greifswald en Bonn. Bekend
modem tekstcriticus en kenner der Italische dialec-

ten. * 1837 te Rheinberg, f 1908 te Bonn. Zijn ver-

zamelde werken werden uitgegeven in 1915.

Bücher , K a r 1, Duitsch economist en een der

hoofdvertegenwoordigers der jongere historische school.

* 16 Febr. 1847 te Kierberg bij Diez (Lahn), f 12 Nov.

1930 te Leipzig; was eerst economisch redacteur der

Frankfurter Zeitung en achtereenvolgens hoogleeraar

te Dorpat, München, Bazel, Karlsruhe en Leipzig,

waar hij het Instituut voor journalistieke wetenschap

oprichtte en leidde. Redigeerde met Schaffle en later

alleen het Zeitschrift für Staatswissenschaften. Bij

de toepassing der historische methode op de economie

verschilt B. van de overige schrijvers der historische

school; zijn geschiedkundige beschouwing der huis-

houding heeft geen ethischen inslag en hij aanvaardt

ook de deductieve methode. B. onderzoekt niet de

volle historische werkelijkheid, maar wil langs histo-

rischen weg komen tot algemeene resultaten en typen

(Stufen), zooals: de gesloten huishouding, de stedelijke

huishouding en de volkshuishouding, waartusschen

hij zijn bekende parallellen trekt en de verschillen

aangeeft. Zijn critici beantwoordt B. met de opmerking
dat het niet zijn bedoeling is economische geschiedenis

te schrijven, maar economische theorie te geven.

Werken: Die Frauenfrage im Mittelalter (1882)

;

Die gewerbiiche Betriebsformen in ihrer historischen

Entwicklung (1892) ;
Die Entstehung der Volkswirt-

schaft, Vortrage und Aufsatze
(
81925) ;

Arbeit und
Rhythmus

(
61924) ;

Der Deutsche Buchhandel und die

Wissenschaft
(

31904) ;
Das Gesetz der Massenproduktion

(1910) ;
Lebenserinnerungen (1919) ;

Beitrage zur
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Wïrtsch aftsgeschich te (1922) ; Gesammelte Aufsatze zur
Zeitungskunde (1926); Volkswirtschaftliche Entwick-
lungsstulen, in Grundriss der Sozialökonomik (I 1925).

M. Verhoeven.

Buchez, Philippe Joseph Benja-
min, Fransch republikein en voorstander van het
„nieuwe Christendom” van Saint-Simon, wiens werk
in den zin eener verzoening van Christendom en
socialisme („Buchezisme”) hij zich geroepen achtte
te moeten voortzetten. B. was een der eerste voorstan-
ders der productie-associatie en der Fransche vak-
verenigingen. * 31 Maart 1796 te Mattaigne-la-
Petite, f 12 Aug. 1865 te Rodez.
W erken: Histoire parlamentaire de la révolution

fran^aise (40 dln. 1833—’49) ;
Introduction è, la Science

de 1’histoire (1833) ;
Essai d'un traité complet de philo-

sophie au point de vue du catholicisme et du progres
(1838—*40) ;

Traité de politique et de Science sociale
(1866). — L i t. : G. Castella, Buchez 1796-1865 (1911)

;

A. Ott, Notice sur la vie et les travaux de Buchez, in
bovengenoemde Traité; H. P. G. Quack, Socialisten,
Personen en stelsels (III, Godsdienstig en wijsgeerig so-
cialisme in Frankrijk). M. Verhoeven.
Buchholz, R e i n h o 1 d, Duitsch zoöloog;

* 2 Oct. 1837 te Frankfurt a. O., f 17 April 1876 te

Greifswald. Nam in 1869 deel aan de tweede Duitsche
Noordpoolvaart, was daarna professor in de zoölogie
te Greifswald en ondernam van 1872— ’75 een onder-
zoekingstocht naar West-Afrika.
Werken: Erlebnisse der Mannschaft des Schiffes

Hansa bei der zweiten deutschen Nordpolfahrt (Konings-
bergen 1871) ;

Reisen in Westafrika (Leipzig 1880).

Willems.
Buchloe, > Buffelgras.

Büchmaim, G e o r g, Duitsch philoloog;
* 4 Jan. 1822 te Berlijn, f 24 Febr. 1884. Studeerde te

Berlijn theologie, later klassieke philologie; 1845
dr. in de philosophie; 1854—1877 leeraar aan een Ber-
lijnsche „Gewerbeschule”. Kende ong. 11 talen, even-
eens bekwaam op lexicographisch en namenkundig
gebied.

Als gevolg van een voordracht in den Berlijnschen
schouwburg over „landlaufige Zitate”, van nu af
„gevleugelde woorden” genoemd, kwam bij Fr. Weid-
ling in 1864 zijn „Geflügelte Worte” van de pers, waar-
van hij 13 drukken persoonlijk bezorgde en waarvan
nu reeds de 27e verschenen is in 1926. Was hij tot
dergelijke taalwetenschappelijke verzameling door
soortgelijke Eng. en Fransche boeken opgewekt, op
zijn beurt mag hij inspireerend gewerkt hebben op
Nederlandsche, Zweedsche, Italiaansche, Hongaarsche,
Russische enz. collecties; een inspiratie, die op dit
gebied plagiaat natuurlijk niet verhinderde.

Brouwer.

Buehmayer, Richard, Duitsch pianist en
musicoloog; * 19 April 1856; ontdekte in 1903 een
groot aantal muzikale hss. in de stadsbibliotheek
te Lüneburg (orgel- en klavierwerken uit de 17e eeuw,
cantates van Matthias Weckmann), waarvan hij een
reeks stukken in zijn 5 bundels: Aus historischen
Klavierkonzerten (1927) publiceerde. Schreef verder
over Georg Böhm (Bach-Jahrb. 1908) en verschillende
belangwekkende tijdschriftartikelen. Reeser .

Büchner, 1° E d u a r d, chemicus; * 20 Mei
1860, f 13 Aug. 1917. Bekend door zijn studie en
experimenten omtrent de alcoholische gisting. B.
scheidde uit de gistcellen een enzym, de z y m a s e,

af en kon met dit preparaat alcoholische gisting be-
werken (zgn. celvrije gisting). Zijn werk werd in 1907

met den Nobelprijs bekroond. Een verwonding in
den oorlog maakte een einde aan zijn leven.

M . Jansen.

2° Hans, Duitsch organist en componist;
* 1483 te Ravensburg (Wurttemberg), f ca. 1540. Naar
getuigenis van Othmar Nachtgall (Luxinius) in zijn

Musurgia (1536), was B. een leerling van Paul Hof-
haimer. Vanaf ca. 1510 organist te Konstanz en is

identiek met Magister Hans von Konstanz,
dien men oorspronkelijk hield voor den opvolger van B.
Een compositie van B., gedateerd van 1515, staat in
Kleber’s Tabulaturbuch, andere vindt men in het
tabulatuurboek van Kotter (1536). Het Fundament-
buch von Hans von Konstanz, uitgegeven door Karl
Pasler in Viertelj. für Musik-Wissenschaft (V), draagt
het jaartal 1551, echter met het opschrift „Abschrift”
(voor Bonifatius Amerbach te Bazel); waarschijnlijk
is de inleiding, in welke B. als autoriteit wordt
geroemd, heelemaal niet van Hans von Konstanz.
L i t. : E. von Werra, in Monatshefte für Musik

Geschichte (1889, nr. 9-12), en Habcrls Kirchenmusi-
kalisches Jahrbuch (1895). Piscaer.

Büchner, 1° Georg, tooneelschrijver, een der
eerste Duitsche socialisten der 19e eeuw. Zijn materia-
listische levensbeschouwing bepaalt het streng realis-

tische karakter van zijn woordkunst. Zijn meesleepende
drama’s verraden vaak den politieken agitator.
* 1813, f 1837 te Zürich. Legde zich toe op de studie
der natuurkunde te Gieszen en op het schrijven van
drama’s; te Straatsburg studeerde hij anatomie en
zoölogie; hier leerde hij de socialistische stroomingen
kennen; te Gieszen teruggekeerd trok hij zich vooral
de materieele belangen der massa aan en eischte
leniging van hun ellende, kwam in verbinding met
Weidig, predikant te Butzbach bij Gieszen; deze wilde
één Duitschland onder een keizer; Büchner droomde
van een sociale republiek en gelijkheid voor allen;
toch zouden zij samenwerken. Büchner richtte op de
Gesellschaft für Menschenrechte, en gaf vluchtschriften
uit onder den titel: der Hessische Landbote; ofschoon
Weidig de geschriften van B. corrigeerde, zoodat ze
minder scherp werden, blijven ze bijtend, getuige het
woord: Krijg aan de paleizen! en worden er de boeren
in opgehitst tegen de heeren. In 1834 verlaat hij

Gieszen en komt te Darmstadt, waar zich een 35-tal
jongeren bij de „Gesellschaft” aansluiten; de regeering
kwam in het bezit van de onder de boeren van Hessen
verspreide brochures; B. werd voor den rechter
gedaagd, maar vluchtte naar Frankrijk, studeerde te

Straatsburg verder, en werd privaatdocent in de
vergelijkende anatomie te Zürich. Men zou B. een
voorlooper van Lasalle kunnen noemen. Zijn broeder
Willem Büchner was een arts van naam te

Amsterdam, zijn broeder L u d w i g een bekend
philosoof.

Hoofdwerken: Leonce und Lena (1850)

;

Dantons Tod (1835) ;
Woyzeck (1879 gedrukt, fragment);

Lenz (1836, novelle over het leven van dien dichter). —
U i t g. : Samtl. W. und Briefe door A. Zweig (1922). —
L i t. : Zobel von Zabeltitz (1915) ;

Quack, Socialisten
(IV). M. Verhoeven /Pintelon.
2° L u d w i g, arts en pseudo-wijsgeer, * 1824,

* 1899 te Darmstadt. B. is een der voornaamste
verdedigers van de materialistische wereldbeschou-
wing: alle verschijnselen, ook die van het bewustzijn,
worden verklaard door druk en stoot van atomen

:

levensbeginsel, zielen God zijn slechts hersenschimmen.
Zijn hoofdwerk Kraft und Stoff geldt als het evangelie
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van het materialisme, werd in alle bekende talen

vertaald en zeer veel gelezen.

Werken (in Ned. vert.) : Kracht en stof (vert. R. de

Haan, 1878) ;
Het leven der liefde in de dierenwereld

(id. 1880, verboden lectuur). de Bruin.

Buchser, Frank, Zwitsersch schilder;

* 1828 te Feldbrunnen (kanton Solothum), f 1890

aldaar. Op lateren leeftijd ondervond hij eenigen in-

vloed van de Fransche en Duitsche impressionisten.

Zijn landschappen en stadsgezichten uit Azië en Noord -

Afrika zijn nog sterk romantisch. Invloed op Buri en

Hodler. Knipping.

Buchten, dorp gelegen in de gem. Bom (Ned.

Limb.).

Bucina, Romeinsche horen in slakkenvorm gewon-

den, en in het leger gebruikt o.a. om de aflossing der

wacht aan te geven, om vergaderingen bij het prae-

torium aan te kondigen enz. De b. is een der oude voor-

gangers van onze bazuin. De blazer heette bucinator.

Buck, Adriaan De, Norbertijn, Vlaamsch

schrijver; * 1618 te Veume, pastoor te Eggewaarts-

kapelle. Liet talrijke sermoenen na.

Bückeburg ,
hoofdstad van den vrijstaat

Schaumburg-Lippe, aan de spoorlijn Hannover

—

Keulen; ca. 6 600 inw., overwegend Prot.

De met prachtgevel versierde Luthersche kerk

(begin 16e eeuw), waar Herder van 1770
—

’75 predikant

was, is ongeveer gelijktijdig gebouwd met het vroegere

Residenzschlosz, dat in een waterrijk park verscholen

ligt en merkwaardig is om de rijk gedecoreerde „Golde-

ner Saai” en de slotkapel.

L i t. : Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenk-

maler (V 31914).

Bückcn, Ernst, Duitsch musicoloog; * 2 Mei

1884; promoveerde in 1912 op een studie over Anton

Reicha; is sedert 1925 prof. te Keulen.

Werken: München als Musikstadt (1923) ;
Der

heroische Stil in der Oper (Leipzig 1924) ;
Handbuch der

Musikerziehung (1929). B. geeft sedert 1927 een „Hand-
buch der Musikwissenschaft” uit (10 dln., waarvan 3

door B. geschreven).

Bucketshop, een kantoor, dat gelegenheid geeft

tot speculatie in effecten, waarbij het kantoor als

tegenpartij optreedt van den cliënt. Gewoonlijk

geschiedt dit in dezen vorm, dat de cliënt een voor elk

fonds vastgesteld bedrag stort. Dit bedrag is het

maximum verlies voor den cliënt, terwijl zijn winst-

kans onbeperkt is. Bewegen de koersen zich niet in

de door het kantoor verwachte richting, dan geraakt

het dikwijls in moeilijkheden. De meeste b. hebben

dan ook slechts een kortstondig bestaan. Het zijn

echte gokkantoren.

De naam schijnt afkomstig te zijn uit den tijd van

de Amerikaansche graanspeculaties. Een emmer
(bucket) met graan moest den cliënten suggereeren,

dat ze in graan handelden, terwijl inderdaad de

genoteerde termijnprijzen het object van de transacties

waren. Witsenboer.

Buckfast (Devonshire, Eng.), oude Bened. abdij,

welker stichting tot vóór de 9e eeuw teruggaat, van

1147 tot haar opheffing in 1539 door Cisterciënsers

bevolkt. In 1882 hersteld door Bened. monniken van
de Congregatie van Subiaco, die zelf de abdij op de

oude grondslagen herbouwden. De hernieuwde kerk

werd in 1932 geconsacreerd.

L i t. : Dom Adam Hamilton O.S.B., History of

St. Mary’s Abbey of Buckfast (1907). Lindeman.
Buckfastleigh, oud stadje in het graafschap

Devon, Engeland, bij, Totnes (60° 26' N., 3° 41' W.).

Buckingham, oud marktstadje in het graaf-

schap Buckinghamshire in Engeland (52° 0' N.,

0° 59' W.); ong. 3 500 inw. Op 3 km afstand de Slowe

school in het vroegere kasteel van de hertogen van

Buckingham.

Buckingham, 1° George Villier s,

hertog van, Engelsch staatsman, * 20 Aug. 1592,

f 23 Aug. 1628; invloedrijk gunsteling van de koningen

Jacob I en Karei I; werd in 1619 lord-admiral en daar-

na minister; werkte eerst voor het huwelijk van den

troonopvolger Karei met een Spaansche Infante en

daarna in Frankrijk voor de politieke toenadering tot

Engeland, waarvan o.a. het huwelijk van Marie

Henriette, de zuster van Lodewijk XIII, met Karei I

het gevolg was. Weldra in conflict gekomen met het

Fransche hof, steunde hij de Hugenoten, toen zij in La
Rochelle belegerd werden, doch leed een nederlaag,

hetgeen den toch niet populairen gunsteling nog

meer gehaat maakte. Als minister is hij verant-

woordelijk voor de grillige politiek van Karei I,

welke hem in feilen strijd bracht met het parlement,

dat tevens zijn onbekwaamheid en zijn ijdelheid ver-

achtte. Berucht is gebleven zijn dwaze liefde voor de

Fransche koningin Anna van Oostenrijk. Hij werd

vermoord te Portsmouth.
L i t. : Gardiner, History of England under the duke

of Buckingham and Charles I (1874). v. Gorkom.
2° George Villier s, tweede hertog

van, zoon van den vorige, Engelsch edelman, staats-

man en dichter. * 1628, f 1687. Koningsgezind intri-

geerde hij van Nederland uit tegen Cromwell en werd

na 1660 de grootste en rijkste man aan het hof van
Karei II; bleef een rusteloos, losbandig karakter en

intrigant; hoofdfiguur van het C a b a 1 -ministerie

tot 1674. Schreef een zeer populaire parodie op het

modieuze heldentooneel van zijn tijd, vooral op

Dryden’s werk: The Rehearsal (1671); en Dryden
teekende hem ten voeten uit als Zimri in zijn

Absalom and Achitophel (1681). Pompen.
3° J a m e s S i 1 k, Engelsch reiziger en journalist.

* 1786, f 1855; oprichter van The Athenaeum in 1828

;

Autobiographie (2 dln. 1855).

Buckingham~paleis , > Londen.

Buckinghamshire, graafschap in Midden-

Engeland, tusschen de rivieren de Theems en de Ouse,

ten Westen van Londen, 1 900 km2
; ca. 220 000 inw.

Hoofdstad Aylesbury. In het Zuiden met boomen
begroeide krijtheuvels: de Chiltem Hills, in het

Noorden een golvende vlakte met wei- en bouwland
bedekt. Zuivelproductie en eieren ten behoeve van
Londen. G. de Vries.

Buckinx, Pieter Geert, o.a. schrijver

van drie tooneelstukjes, werk van een verliefden

jongeman, dweepziek aanhanger der na-oorlogsche

gemeenschapskunst, en voorzichtig volgeling der

modernistische tooneeltechnici. * 6 Febr. 1903 te

Kortessem (Belg. Limb.).
Tooneelwerken: Ina (1922) ;

Gebroken droom
(1925) ;

De Tredmolen (1925). — L i t. : C. Godelaine,

Letterkundige P. G. Buckinx (Limburg, jg. 8, 1927).

Buckjumpers, benaming van paarden, die het

zgn. „bokken” toepassen, d.w.z. die, wanneer een rui-

ter op hen gaat zitten, dezen van zich af trachten te

werpen door achter elkaar steeds op dezelfde plaats in

gekromden rugstand eerst de voorpooten op te lich-

ten en daarna krachtig de achterpooten. Deze eigen-

schap vindt men hoofdzakelijk bij verwilderde paarden
(bijv. in Polen, Zuid-Rusland, Hongarije, Australië
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en Amerika). Zeer bekende buckjumpers zijn de half

wilde Australische boschpaarden en de steppen-
paarden uit N. en Z.Amerika. Het bokken schijnt niet

alleen een gevolg te zijn van hun wilden aanleg, maar
ook van ruwe en hardhandige behandeling. Het berij-

den van zulke dieren eischt veel ruiterskunst. Men ge-

bruikt er bepaalde zadels en leidsels voor. Verheij.

Buckle, Henry Thomas, Engelsch ge-

schiedschrijver, geleerd autodidact, eenzijdig, materia-
listisch, verouderd. * 1821, f 1862.

Werk: History of Civilisation in England (2 dln.

1857—*61).

Buckskin (Eng.), bokkenvel. In het algemeen
worden heerencostuumstoffen b. genoemd.
Bueky, > Potter-Bucky-diaphragma.
Bticolen (<( Gr. boukolos = koeherder), roofzieke

herders in het N.W. deel van de Nijldelta, bij Alexan-
drië, die in 172 n. Chr. opstonden tegen de Romeinen.
Avidius Cassius onderdrukte den opstand. Davids.

Bucolische cacsuur (( Gr. boukolos = her-

der; Lat. caesura = snijding) is een > diaeresis,

vallende na den vierden voet van een hexameter. Wijl

bij voorkeur gebruikt in bucolische poëzie der Klas-
sieken, b.c. genoemd. De naam caesuur is hier volgens

sommigen niet juist, want de vers-snede valt bij de
b.c. samen met een voeteinde. v. d. Eereribeemt.

Bucolische poëzie bezingt het leven van herder
en landman als een ideaal van vrede en geluk in tegen-

stelling met het stads- en hofleven en de onrust en
gemaaktheid hiervan, doch maakt ook zijn ideaal

dikwijls tot iets onwerkelijks en overdrevens.

In de oud-Grieksche literatuur is de B.p. een soort

van mimische, gedialogeerde poëzie, waarin herders

optreden en onderwerpen uit het eenvoudige landle-

ven, meest liefdemotieven, wrorden behandeld. Sicilië

met zijn herders, waar vermoedelijk de Bucol. poëzie

het vroegst tot een kunstvorm is gekomen, is gansch
de Oudheid door, met Arcadië, het klassieke land der

Bucol.poëzie gebleven. De grootste vertegenwoordiger

dezer poëzie is de verfijnde dichter Theocritus (3e

eeuw v. Chr.), met wiens idyllen ook stukjes van Bion
en Moschus zijn overgeleverd. Bucolisch is ook de
latere roman van Longus (Daphnis en Chloè). Bij de
Romeinen werd zij beoefend door M. Valerius Messala
en vooral Vergilius; later door Calpumius en Nemesia-
nus. Bij al deze dichters zijn de herders heel dikwijls

niets anders dan maskers van tijdgenooten.

In de Renaissance geweldige opbloei

:

romans, drama’s (Hooft: Granida, Vondel: Leeuwen-
dalers), lyriek, opera. Zie ook > Pastorale, > Arcadia-

literatuur. Voornaamste motief: de liefde. De herders

en herderinnen dragen de antieke namen: Daphnis,
Damon, Chloë, Chloris, enz.

v. d . Eereribeemt/V . Pottelbergh.

Bucranion of Bucranium (Gr., = ossekop)

is in de b e e 1 -

dende kunst
een decoratiemo-

tief in den vorm
van een runder-
schedel. Meestal
wordt hij aange-

bracht bij ’tpunt,
waar bloemguir-
landen samenko-
men, of in een

Bucranion. cartocciovormige
omlijsting. Het b. komt in de Romeinsche keizerkunst

voor, wordt door de laat-Renaissance overgenomen en
vindt vooral in Barok en Rococo gretig gebruik.

Knipping.
Bucsecs-gebergte, > Boecegi.

Bucurestl, Roemeensche naam van > Boekarest.

Budaeus, > Budé.
Buddingh , Steven Adriaan, Prot.

predikant en inspecteur van kerk- en schoolwezen in

Ned.-Indië; * 1811, f 1869. Stichter van het weten-
schappelijk tijdschrift „Indisch Archief” en auteur van
het driedeelige „Ned. Oost-Indië” (1857).

Buddlca (niet Buddleia), een plantengeslacht van
de familie der Logoniaceae, komt voor in Amerika en
Azië. De Oost-Aziatische soorten B. japonica en B.
Lindleyana zijn tuinsierplanten met violette bloemen.
De bladeren van B. globosa, welker bloemknoppen
prachtig oranjekleurig zijn, worden in Chili veel aan-
gewend ter genezing van wonden en verzweringen.

Bonman.
Budé ofBudaeus, Guillaume, Huma-

nist; * 1467 te Parijs, f 1540 aldaar. Hij streed voor de
studie van het Grieksch naast en zelfs boven het Latijn,

bracht Frans I tot de stichting van een cercle, die de
grondslag werd van het Collége de France, en was een
baanbreker in de studie van het Rom. recht en de Rom.
munten.
L i t. : Eugène de Budé, Vie de G. B. (1884).

Zr. Agnes.
Budejovice, •> Budweis.

Budel, gem. in N.Brabant, ten W. van Weert, op
de grens met Limburg en België; bestaat uit de paro-

chies Budel-Dorp, Budel-Schoot en een rectoraat op
Dorplein; ong. 4 900 inw., grootendeels Kath.; opp.
3 880 ha. Landbouw, veeteelt, industrie; de N.V.
Zinkfabrieken met ong. 700 arb. en de N.V. Gemengde
metaalertsen met ca. 300 arb., de eenige in Nederland
(gesticht door den Waal Lucien Dor), gelegen buiten

het dorp, dicht aan de Zuid-Willemsvaart, met een
arbeidersdorp Dorplein. De Congregatie van de Soeurs

de la Ste. Familie de Jésus, Marie, Joseph (Nancy)
houdt er zich met veel liefdewerken bezig.

v. Velthoven.

Budel-Schoot, > Budel (N.Br. gem.).

Budeng, > Slankaap.

Budge, sir Ernest AlfredThompson
Wallis, Engelsch oriëntalist en archeoloog, vooral

bekend door zijn Egyptologische studies. * 1857. Vanaf
1895 was hij conservator der Egypt. en Mesopotami-
sche oudheden in het Britsch Museum. Hij nam per-

soonlijk deel aan verschillende opgravingen in Egypte,
den Soedan en Mesopotamië. In 1920 werd hij in den
adelstand verheven. Zijn werken zijn ongemeen talrijk,

doch niet alle even waardevol. Simons .

Budget, > Begrooting.

Budgetrecht is het recht van medezeggenschap
der volksvertegenwoordiging inzake heffing en beste-

ding der openbare geldmiddelen. De regeering kan
aan de staatsburgers geen geldelijke lasten opleggen,

tenzij krachtens de wet, d.w.z. ze heeft daartoe de
toestemming der volksvertegenwoordiging noodig.

Aldus art. 175 der Ned. G. W. ; art. 110, 111 en
113 der Belg. G. W.

Anderzijds mag de regeering de financiën slechts

besteden voor die doeleinden, waaraan de vertegen-

woordiging haar zegel gehecht heeft bij de behandeling
der begrooting. Ten gevolge van de splitsing der

begrooting in hoofdstukken voor ieder departement
afzonderlijk, kan het parlement zich over elk dier
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Plattegrond van Buenos Aires. De cijfers in de Rio de la Plata geven de diepte aan in meters.

onderdeelen afzonderlijk uitspreken. Zie art. 124—126

der Ned. G. W.
Behalve het geval, waarin de volksvertegenwoordi-

ging op de begrooting geplaatste posten niet wrenscht

te voteeren, pleegt zij de begrooting eveneens te ver-

werpen, als zij het met het beleid van een der ministers

in ernstige mate oneens is. Op deze wijze maakt zij

dan de ministerieele verantwoordelijkheid geldend.

Verder is de regeering verantwoording schuldig

aan de volksvertegenwoordiging inzake de uitvoering

der begrooting. Nadat de Algemeene Rekenkamer de

uitgaven op dezer rechtmatigheid gecontroleerd heeft,

(in België het Rekenhof) legt de regeering met over-

legging dezer rekening aan de volksvertegenwoordiging

verantwoording van haar beheer af (Ned. G. W. art.

125—127
;
Belg. G. W. art. 115—116). v. d. Hulst.

Budingen, gem. in Belg. Brabant, aan de Groote

Gete, N.O. van Tienen; ca. 2 000 inw., Kath.; opp.

1 217 ha; landbouw.
Budua, Budva, > Boedwr

a.

Budwcis, Tsjechisch: Ceske Budejovi-
c e, stad in het Zuiden van Bohemen (49° O' N.,
14° 27' O.) gelegen aan de Moldau (Vltava), aan de
spoorlijn Praag—Linz—Salzburg; ca. 50 000 inw.,

waarvan 17% Duitschers. Gelegen in de vruchtbare

Tertiaire vlakte van Budweis. Aardewerk-, chemische

en potlood industrie. In de Gneis-lagen van de omge-
ving rijke grafietmijnen. Budwreis is zetel van een Kath.

bisschop, suffragaan van den aartsbisschop van Praag.

G. de Vries .

Bueckelius, Jan, rechtschapen priester,

werkte later als pastoor te Brussel veel voor de verbe-

tering der zeden onder den priesterstand. * te Hel-

mond, f 14 Aug. 1643. Studeerde wijsbegeerte en god-

geleerdheid te Leuven.
Werken: Schola aurea Pacis (1613) ;

Diva Virgo
Aerlensis (1614) ;

Tabcrnaculum majus catholicum (1614);

Thesaurus salutis (3 dln. 1617) ; De consolatione divina
et de intentione (1625) ;

Consolatio catholica (1630).

Buelens, Jan B., Vlaamsch priester, publi-

cist. * 1788 te Antwerpen, f 1868 aldaar. Vinnig be-

strijder van het Hollandsch bewind, van J. Fr. Wil-
lems en van de Commissie voor de Spellingsregeling.

Buenaventura of Bahin del Choco,
havenstad aan den Stillen Oceaan, W.kust van Colum-
bia, Z.Amerika (4° N., 77° W.); natuurlijke haven; op-
komst door de spoorlijn naar Cali; uitvoer van koffie,

9 000 inw. Haveninrichtingen, ofschoon nog niet op
de hoogte van den tijd, zijn verbeterd.

Bueno, M a n u e 1, Spaansch schrijver; * 1874
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te Pau (Frankrijk). Modem schrijver over litteraire

onderwerpen. Zijn „Teatro espanol contemporaneo”

(1909) en zijn andere boeken en dagbladartikels (o.a.

voor A.B.C.) bekooren, volgens Andrenio, tot de beste

die de hedendaagsche Spaansche literatuur heeft voort-

gebracht. Zijn taal is vloeiend, evenwichtig en oor-

spronkelijk. Tusschcn woord en gedachte schept hij een

zuiver harmonische verhouding.
Voorn, werken: Otras patrias y otros cielos

(1911) ;
Jaimc, cl Conquistador (1912) ;

El dolor de vivir

;

En el umbral de la vida (1919) ; Historia breve de un
breve amor

;
La ciudad del milagro (1924) : El ultimo

amor (1930), enz. Borst.

Buenos Aires (beteekent: goede luchten),

1 ° de grootste en een der dichtstbevolkte prov. van
de Rep. Argentina, Zuid-Amerika, opp. 350 324 km2

,

ca. 3 millioen inwoners. Een eentonig, vlak land,

pampasgebied. Grootendeels subtropisch, goed gezond
klimaat (ligt tusschen 35° en 40° Z.). Neerslag niet

groot, varieert tusschen 600—1 000 mm. Zoutmoe-
rassen, lagunen in het gebied. Rivieren zijn: Rio
Salado in het N., Rio Negro in het Z. Van zeer groote

beteekenis is verder de Rio Parana. Door de natuur
zijn de boomlooze grasvlakten (pampa’s) aangewezen
als veeteeltland. Op het oogenblik is het gebied een

korenschuur geworden: 1
/3 gedeelte bebouwd mettarwe,

maïs, lijnzaad, luceme, haver, vlas, ooft.

Hoofdstad, tevens voornaamste haven is La Plata.

Zeer dicht spoorwegnet.

2° Bondsdistrict en hoofdstad van de Argentijnsche

Republiek (eig. „Santa Maria de los Buenos Aires”,

zooals de zeelieden haar noemen). Zij ligt op 34° 34'

34" Z., 58° 25' 25" W., aan den hoogen Z. oever

van de Rio de la Plata, die meer dan 45 km breed is.

Aantal inw. 2 300 000 (1931). 1
/ö der bevolking van

Argentinië wroont te B. A., waar de bonte menigte

immigranten binnenkomt. De stad zelf ligt meer dan
275 km van de zee verwijderd. Klimaat gunstig.

Temp. in Januari 23,6°, in Juli 10,1°. Jaartemp.
16,6°. Door het zeer goed ontsloten en vruchtbare

achterland de eerste stad in Z. Amerika. Belangrijk

spoorwegmiddelpunt. Uit alle deelen van het land

worden de producten aangevoerd. Hoofdbedrijf is de

handel: uitvoer van tarwe, maïs, haver, lijnzaad,

bevroren rund- en schapenvleesch, wol, huiden, leer,

quebrachoextract.

Invoer: machines, koloniale producten, vee (vooral

fokvee), textiel-chemische producten. Scheepvaart-

verkeer: ca. 20 millioen rijkston. De haven is Ensenada.

Outillage meer en meer gemoderniseerd; oudste

bassins en dokken aan de Boca del Riachuelo. De
industrie meerendeels gevestigd in Avellaneda. Het
aantal industrieele inrichtingen is zeer groot. Dc stad

zelf is gekenmerkt door rechte straten, meest lage

huizen, zeer druk verkeer, ondergrondsche spoor-

wegen, haven voor luchtverkeer. B. A. is in 1534

gesticht door Pedro de Mendoza. Het nieuwe gedeelte

der stad is zeer ruim aangelegd. De hoofdstraat is de

Avenida de Mayo met den dom en het Raadhuis. Pries-

terseminarie met theol. en phil. faculteit, universiteit,

kathedraal (1621 door de Jezuïeten gebouwd), prachtige

kerken. Het bondsdistrict wordt bestuurd door een

intendant als vertegenwoordiger der staatsregeering

met een Raad, door de ingezetenen gekozen. Zuylen.

3° Aartsbisdom inZ. Amerika. In 1620 als

bisdom gesticht, sinds 1866 aartsbisdom. Het telt,

over een opp. van 750 000 km2
,
ca. 2 000 000 Kath.,

in 35 parochies ingedeeld, en ca. 860 priesters.

Buenos Provcrbios, > Proverbios.

Bueve de Haumlone (= Southampton),

Bovo d’Antona, de Hantone, bont
heldenepos, nog in een korte Anglo-Normandische
(eerste helft der 13e eeuw; 3 850 Alexandrijnen, waar-

tusschen tienlettergrepige w.) en drie uitvoerige

Fransche redacties bewaard, die op een in Engeland
ontstaan origineel teruggaan en op oud-Engelsche en

Scandinavische overleveringen schijnen te berusten:

om Bueve, den zoon van Gui, die door den keizer van
Duitschland Doon op jacht is vermoord geworden
om zijn vrouw, terwijl de zoon door de moeder be-

dreigd naar Egypte ontsnapt, waar hij opgebracht

wordt en Josiane, dochter van koning Hirmin, wint,

om haar allerlei avonturen doormaakt, met zwaard
Murgleie en het ros Aruhdel, in Damaskus, in Keulen,

in Engeland, in Spanje, enz. Misschien is de Hamlet-
sage er mee venvant. In het Mnl. bewerkt in een volks-

boek, in 1504 door Van Doesborch te Antwerpen uit-

gegeven (nog in 1552, 1556).

U i t g.

:

van Alb. Stimming (Hannover 1899) ;
de Fr.

redacties door denzelfden in Gesellschaft f. Rom. Lit.

(Hannover 1911, 1912, 1914, 1918, 1920) ;
J. Bolte, in

Tijdschr. Ned. Taal en Lett. (1893, 311-319).

V. Mierlo.

Buff , Charlotte, Goethe’s geliefde tijdens

zijn verblijf te Wetzlar, de Lotte uit „Werther”.
* 1753 te Wetzlar, f 1828 te Hannover. Goethe leerde

haar 1772 kennen als verloofde van Johann Chr.

Kestner, secretaris van het Reichskammergericht,

met wien zij in 1773 huwde.
Lit.: H. Gloël, Goethes Wetzlarer Zeit (1911) ;

id.,

Goethe und Lotte (1922) ; E. Berend, Goethe, Kestner
und Lotte (1914).

Buffalmacco, Bonamico, een Ital. schil-

der der 14e eeuw uit Florence, die door de historici

met graagte geroemd wordt als een der grootste tijd-

genooten van Giotto. Meestal wordt hij als een vroo-

lijke klant geschilderd, van wien bijv. Boccaccio

obscene gevalletjes weet. Er is in een document uit

Pisa een zekere Bonamicus florentinus bekend. Hij

wordt daar echter zoon van Martino geheeten, terwijl

een Florentijnsch document van 16 jaar eerder hem
samen met Giotto vermeldt. Fresco ’s in de Spini-kapel

der Bad ia te Settimo worden hem reeds door Ghiberti

toegeschreven.

Lit.: Supino, Arte Pisana (1904) ;
Venturi, Storia

dell’arte italiana (V 1907, 220 vlg.) ; artikelen in The
Burlington Magazine (XXXVII 1920, 176 vlg. en L 1927,

91 vlg.). Knipping.
BuHalo, > Bison.

Buifalo is de naam van een belangrijke havenstad

in den N. Amer. staat New York (42° 65' N.,
78° 51' W.), die zich golvend tot een hoogte van 17 k

27 m aan het N.O. uiteinde van het Erie-meer verheft

en door een gordel van goedverzorgde parken omgeven
is. Voor het verkeer is Buffalo buitengewoon goed

gelegen: aan de Groote Meren eenerzijds, aan het Erie-

kanaal anderzijds, dat het Erie-meer met de Hudson
en aldus met den Atlantischen Oceaan verbindt;

bovendien werd voor een goed spoorwegnet gezorgd,

en meer recent een vlieghaven aangelegd. In 1929

ontving de haven van Buffalo 15 277 000 ton (906 kg;

aldus de eerste plaats innemend onder de havens aan

de Groote Meren), en verzond er 2 689 000. Deze
gunstige omstandigheid heeft ook een levendigen

handel en een belangrijke industrie in het leven

geroepen, vooral, omdat bovendien de electrische

kracht gemakkelijk van de Niagara watervallen kon
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worden overgebracht en natuurgas uit de velden van

Pennsylvania en het W. van New York door buis-

leidingen aangevoerd. De industrie levert vooral

metaalwaren en machines, graan- en vleeschproducten.

In 1929 werd voor een waarde van 720 903 000 dollar

geproduceerd.

De stad werd in 1803 onder de benaming New
Amsterdam gesticht en reeds in 1810 tot Buffalo

omgedoopt. Ze telde in 1930: 673 073 inw., heeft een

bisschopszetel en bezit een universiteit (in 1930
—

*31:

1 766 studenten) en het Kath. Canisius College (667).

In 1901 werd president Mac Kinley te B. vermoord.

L i t. : O. Turner, History of the Holland Land
Purchase. Polspoel.

Buffalo-baan, wielerbaan in het stadsdeel

Montrouge te Parijs.

Buffalo-program 1917, » Bemer Program

1917.

Buffel, B u b a 1 u s, een der geslachten van de

runderen. De wilde buffel komt vooral in

Indië voor, in moerasachtige en waterrijke streken.

De voornaamste in zijn soort, Ami genaamd, bezit

reusachtige, tot 2 m lange driehoekige horens, naar

achteren gebogen; het is een zeer plomp en zwaar dier

(1,8 tot 2 m schofthoogte; gewicht tot 1600 kg),

zeer woest en gevaarlijk.

De tamme buffel lijkt veel op den wilden;

sommige rassen hebben niet zulke zware horens of zijn

ongehoornd. Hij komt in de tropen en subtropen en

sinds de 12e eeuw ook in Z. en Z.O. Europa vrij sterk

verbreid voor en is in die warme en vochtige streken

door zijn groot weerstandsvermogen en zijn sterkte

een zeer hoog geschat gebruiksdier (bijv. in de rijst-

cultuur). De tamme buffel is vooral als trekdier

geschikt, geeft weinig melk en levert taai vleesch.

Het leder uit de huid gemaakt, is zeer sterk.

In het bijzonder moeten nog vermeld worden de

karbouw, een halfwilde of tamme soort, voor-

komend op de Soenda-eilanden en de Filippijnen.

Een kleinere vorm wordt nog gevonden op Celebes

(A n o a). In Z. Afrika komt de kafferbuffel
(B. caffer) voor, ook zeer zwaar van bouw en nog

woester dan de Indische buffel. Verheij.

Buffelgras (B u c h 1 o e), een geslacht van de

familie der grassen (Gramineae), heeft maar één

soort nl. B. dactyloides, in Noord-Amerika, eenweide-

gras der prairie, bekend als Buffalogras. Het is een

teer klein plantje, dat echter de droogte bijzonder goed

doorstaat.

Buffelhoofdcn zijn karakteristieke typographi-

sche sierstukken, welke door de beroemde Elseviers,

in de 17e eeuw, voor hun boekversieringen werden
gebezigd.

Buffelziekte of barboucziekte is een

in Italië, Hongarije, Rusland en Indië voorkomende
kwaadaardige infectieziekte der buffels, veroorzaakt

door bacteriën (bac. bipolaris bubali septicus), welke

in 50—98% van het aantal gevallen met den dood
eindigt. Besmetting ontstaat gedurende den weide-

gang door het opnemen van geïnfecteerd voer of water.

De ziekte kan men bestrijden door in dergelijke geïn-

fecteerde weiden geen buffels te laten grazen. Als

voorbehoedmiddel worden de dieren geënt met paar-

denserum, met verzwakte levende bacteriën of met een

bacteriophaagcultuur. Door de veterinaire politie

worden bij b. dezelfde maatregelen genomen als bij

miltvuur. Zelden gaat b. op runderen over.

L i t. : E. Fröhner, Spez. pathol. und Therapie für

Tierarzte (Stuttgart 1920) ; F. d’Hérelle, Le Bactériopha-

ge, son Röle dans 1'Immunité (Parijs 1921).

Buffer (t e c h n.), onderdeel van het stoot- en

trekwerk aan de kopwanden van een spoorwegrijtuig.

Bij een (midden)bufferkoppeling worden buffer

(stootopnemend) en koppeling (verbindend en trek-

opnemend) in één uitvoering gecombineerd (> Stoot-

en trekwerk). Bij een gescheiden uitvoering van stoot-

en trckwerking worden bij spoorwagons twee buffers

aan beide zijden van het trekwerk aangebracht, bij

tramrijtuigen een gebogen stalen elastische band boven

het trekwerk.

Men onderscheidt bij de spoorwegen: buffers met
spiraalveeren, buffers met wrijvingsveeren (bijv. de

Uerdinger- en Molirbuffer) en hydraulische buffers.

Doel van den buffer is: het door elastische vorm-

verandering opnemen van plotselinge belastingen

(stooten), het zooveel mogelijk vernietigen van het

arbeidsvermogen van den stoot, het begrenzen en het

afdempen van de relatieve beweging van gekoppelde

rijtuigen. Bij strakgekoppeld trekwerk, indien bijv.

de koppeling tegen den bufferdruk wordt vastge-

schroefd, houdt de buffer de koppeling onder spanning.

De spiraalveerbuffer kan ca. 20 ton opnemen, de wrij-

vingsveerbuffer 80 ton en meer, waarbij 75% van het

opgenomen arbeidsvermogen wordt vernietigd. (Dé-

raillementen).

Bij grooten overhang, d.i. bij grooten afstand

van den draaitap van het draaistel tot den kopwand,

worden de buffers door een evenwichtsinrichting, het

juk, verbonden, waardoor een onderling instellen

van beide buffers bij het doorloopen van bogen wordt

verkregen. Beynes.

Buffer (geologie), deel van de aardkorst,

veelal een vroeger reeds geplooid massief, dat tegen

hernieuwde plooiing weerstand biedt, en waartegen

plooien of dekbladen opgeperst worden.

Bufferend vermogen is het vermogen van

grond om bij toevoeging van basen of zuren weinig

in zuurgraad te veranderen. Het bufferend

vermogen is des te grooter, naarmate de grond meer

klei- of humusbestanddeelen bevat.

Buffermengseis, > Bufferoplossingen.

Bufferoplossfngen zijn oplossingen, die een

bepaalde waterstofionen-concentratie bezitten; hun
speciale kenmerk is de ongevoeligheid dezer water-

stofionen-concentratie voor toevoeging van kleine

hoeveelheden zuur (bijv. koolzuur uit de lucht) of

base (bijv. alkali van het glas). Zij bestaan in het alge-

meen uit mengsels van zwakke zuren met hun alkali-

zouten of uit mengsels van een zwakke base met zouten

dezer base van een sterk zuur. Bekende buffermengsels

zijn bijv.: azijnzuur en natriumacetaat; phosphorzuur

en natriumphosphaat; mengsels van primair en

secundair natriumphosphaat met citroenzuur enz.

B. spelen in de physiologie en in de biologie een groote

rol; lichaamsvloeistoffen als bloed e.d. hebben als

bufferoplossing een belangrijke taak te vervullen.

L i t. : H. T. S. Britton, Hydrogen Ions (Londen
21932) ;

I. M. Kolthoff, S&ure-Basen Indikatoren (Berlijn

1932). A. Claassen .

Buffon, George Louis Leder c,

graaf de, Fransch natuuronderzoeker; ook bekend
om zijn onderzoekingen op boschbouwkundig gebied.
* 7 Sept. 1707 te Montbard (Bourgogne), f 16 April 1788

te Parijs. Hij studeerde aan het Jezuïetencollege te
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Dijon. Tusschen 1730 en 1738 bracht hij een groot deel

van zijn tijd door

met reizen (Fran-

krijk, Engeland,

Italië) en werd
reeds om zijn we-

tenschappelijk

werk bekend. In

1739 werd hij tot

intendant van den
Jardin Royal des

Plantes benoemd;
van dan af legde

hij zich toe op de

natuurlijke histo-

rie en vatte het

plan op 'van een

groot werk, waar-

aan hij al zijn

latere levensjaren
G. L. L. Buffon. besteedde. Elk

jaar trok hij zich gedurende acht maanden terug

op zijn landgoed te Montbard, waar hij zorg-

vuldig de uren van den dag regelde en, zoo zegt de

legende, om te schrijven, kanten lubben aantrok.

Zijn Histoire naturelle, in 36 dln., bestaat uit de

volgende afdeelingen: Histoire de la terre, Histoire

de 1’homme, Histoire des quadrupèdes vivipares

(15 dln. 1749—1767); Histoire des oiseaux (9 dln.

1770—1783); Histoire des minéraux (5 dln. 1783

—

1788); Suppléments (7 dln. 1774—1779). Om dat ont-

zaglijk werk te verwezenlijken, had B. beroep gedaan

op verscheidene medewerkers: Louis Daubenton voor

de geschiedenis der viervoeters, Gueneau de M'mt-

beillard en abbé Bexon voor de vogels, Guyton de

Morveau en Faujas de Saint-Fond voor de delfstoffen.

Die geleerden verzamelden de documenten en stelden

soms zelf enkele bladzijden op. Aldus heeft Guyton

de Morveau, die den stijl van B. kon nabootsen, den

nachtegaal, de zwaluw en den pauw,enBexondenzwaan
geschilderd. Alhoewel er geen gebrek was aan hulp,

kon B. toch zijn werk niet voleinden: het werd voort-

gezet door Lacépède met de uitgave van een Histoire

des quadrupèdes ovipares et des serpents (2 dln.

1787—1789), een Histoire des poissons (5 dln. 1799

—

1803) en een Histoire des cétacés (1804). In 1753

werd B. tot lid van de Académie fran^aise benoemd.

Op den dag van zijn ontvangst (25 Aug. 1753) sprak hij

zijn beroemde rede Discours sur le Style uit, waarin

hij zijn litteraire theorieën uiteenzette. Hij beschouwt

den stijl als de beweging, de orde zelf van de gedachte.

Ook mocht hij terecht zeggen: „le style, c’est l’homme

même”, immers dc stijl openbaart ons de ideeën-

associaties in een intelligentie. Dat beroemde woord,

uit zijn verband genomen, werd dikwijls verkeerd

uitgelegd als een heruitgave van het woord van Plato

(Zulke stijl, zulk karakter) en van dat van Seneca

(De stijl is de spiegel der ziel). Buffon bedoelt daarmee

enkel, dat de inhoud van een werk aan anderen kan

ontleend worden, doch dat de vorm (le style) de

onschendbare eigendom blijft van den auteur. Het

werk van B. heeft natuurlijk mettertijd veel van

zijn wetenschappelijke waarde verloren. Het is eigen-

lijk een zonderling mengsel van ongegronde hypo-

thesen en scherpe intuïtie. Maar zijn beschrijvingen

van de dieren getuigen niet enkel van geduld en

preciesheid en doorgaans van nauwkeurigheid van

documentatie: het zijn bovendien kunstwerken. B.

was, voor zijn tijd, een geleerde, maar een geleerde, die

wilde en kon schrijven. Zoo neemt hij een belangrijke

plaats in in de geschiedenis van de Fransche letter-

kunde, wier domein hij heeft verruimd door aan-

hechting van een nieuw gebied, de Natuurlijke

historie.

Uitgaven: Oeuvres complètes de B., uitg. d.

Bassieu (34 dln. Parijs 1810) ;
Oeuvres complètes de B.,

mises en ordre et précédées d’une notice historique p.

A. Richard (Parijs 1825—1828) ;
Correspondance, uitg.

door zijn achterkleinzoon H. Nadault de Buffon (2 dln.

Parijs 1860). — L i t. : D. Mornet, Les Sciences de la

nature en France au XVIIIe siècle (1917) ; H. Nadault de

Buffon, Buffon, sa familie, ses collaborateurs et ses

familiers (Parijs 1863). Ulrix.

Buffonisten, > Buffonistenstrijd.

Buffonistenstrijd noemt men den strijd, welke

in Frankrijk ontstond bij het optreden van een Ital.

opera-buffa-troep met Pergolesi’s „La Serva padrona”

en „Maestro di musica” in 1752. Hierdoor kwam het

Fr. publiek in kennis met het comische genre, ontbre-

kende bij de Fr. opera, die uitsluitend een ernstig

karakter had. Bij deze gelegenheid verdeelde het pu-

bliek zich in twee partijen: de buffonisten, vóór de

Italianen, waartoe o.a. behoorden Rousseau, d’Alem-

bert, Diderot, en de anti-buffonisten, die voor de

Nat. opera wTaren (o.a. Rameau). De Italianen moesten

weliswaar na 2 jaar Parijs verlaten met de overwinning

voor de anti-buffonisten, maar intusschen was de

opera bouffon (opera comique) ontstaan. Reeds in

1752 had Rousseau een werk geschreven in Napoli-

taanschen trant, nl. Le devin du village, en spoedig

volgden andere nabootsingen. Bijzondere verdiensten

hadden nog: Danican, Philidor, Duni, Monsigny,

Gretry en Gossec.

L i t. : L. de la Laurencie, in Bulletins der Intern.

Musik Ges. (Juni-Aug. 1912). Piscaer .

Bufnoir, Charles, Fransch rechtsgeleerde;

van 1867 tot 1898 prof. aan de fac. van rechtsgeleerd-

heid te Parijs. Groote invloed op de onderwijsmethoden

van het recht. Voorganger van de wetenschappelijke

verklaring van het recht: brak af met de slaafsche

interpretatie der wetteksten, om de ontleding er van

te plaatsen in het teeken der wijsgeerige beginselen en

der sociale behoeften. Zijn leerlingen hebben na zijn

dood zijn colleges verzameld en uitgegeven onder den

titel: Propriété et Contrat (2e uitg. 1924). Orban .

Bufo, > Pad.

Bufonidae, > Padden.

Bugatti, Rembrand t, Ital. beeldhouwer;
* 1884 te Milaan, f 1915 te Parijs door zelfmoord.

Leerde bij Paul Troubetzkoy en legde zich toe op het

beeldhouwen van dierfiguren. Hij ging op jeugdigen

leeftijd naar Parijs en door toedoen van George Clémen-

ceau kwamen enkele zijner werken in het Luxembourg-

museum. Studeerde veel naar de natuur in de verschil-

lende dierentuinen van Europa.

L i t. : Rossi-Sacchetti, R. B. sculpteur (1907).

Knipring.

Bugeaud, Thomas Robert, markies de

la Piconnerie, en (sedert 1844) hertog van Isly, maar-

schalk van Frankrijk. * 15 Oct. 1784 te Limoges,

f 10 Juni 1849 te Parijs, aan de cholera. Trad in 1804

als vrijwilliger in dienst bij de grenadiers van de kei-

zerlijke garde cn werd reeds vóór den eersten afstand

van Napoleon I tot kolonel bevorderd. Gedurende de

Restauratie keerde hij tot het burgerlijk leven terug

en beijverde zich om in zijn departement (Dordogne)

den landbouw te verbeteren. Onder Lodewijk Philips,
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die hem in 1831 reeds tot maréchal de camp benoemde,
maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk, vooral

door zijn optreden in Algerië. In 1836 kwam hij als

gouverneur in de Algerijnsche provincie Oran, waar
hij Abd al Kadir met succes bestreed. Van 1840 tot

1847 fungeerde hij als gouvemeur-generaal van Algiers:

hij breidde het Fransche gebied tot aan de Sahara uit;

versloeg de Marokkanen bij de rivier Isly (14 Aug.

1844), waarvoor hij de titels maarschalk van Frankrijk

en hertog van Isly kreeg; herstelde vervolgens de rust

in de binnenlanden van Algiers; stichtte er niet alleen

op militairen voet ingerichte koloniën, maar voerde

er 1 Sept. 1845 tevens een burgerlijk bestuur in.

Militaire bevelhebber van Parijs (1847). Afgevaardigde

in de Nationale Vergadering (1848). Opperbevelhebber
van het Alpenleger (1849). In de stad Algiers en in

Périgueux werden voor hem standbeelden opgericht.

In de laatste jaren werden Bugeaud’s bij de koloniale

ondernemingen aangelegde methoden meer en meer
door de Franschen geprezen.

Werken: Aper?us sur quelques détails de la guerre
(Parijs 1832) ;

La guerre d’Afrique (Parijs 1839); Réfle-

xions et souvenirs militaires (Parijs 1845) ;
Oeuvres

militaires, uitg. door von Weil (Parijs 1883). — L i t.

:

Ideville (graaf d'), Le maréchal B. d’après sa correspon-

dance intime et des documents inédits (3 dln. Parijs

1881—'83) ;
Demontès, La colonisation militaire sous

Bugeaud (Parijs 1916) ;
J. Lucas-Dubreton, Bugeaud

(Parijs 1931). Lousse.

Bugelhoom, muziekinstrument in het genre der

tuba’s. Omvang van klein c tot minstens c drie ge-

streept. Voor de tweede helft der 18e eeuw had de b.

alleen natuurtonen; sindsdien door kleppen, en later

ventielen, tot chromatisch instrument gemaakt. De
b. is in gebruik bij harmonie-korpsen; niet in sympho-
nie-orkesten. H. Andriessen.

Bugenhageu, J o h a n n, naar zijn geboorte-

land Doctor Pomeranus genoemd, strijder voor het

Lutheranisme. * 1485 te Wollin bij Stettin, f 1558

te Wittenberg. Na zijn priesterwijding in 1509 gaf hij

sinds 1517 voorlezingen over de H. Schrift en de Kerk-
vaders op de kloosterschool van Belbog (Belbuck).

De lezing van Luthers „Over de Babylonische Gevan-
genschap” maakte hem zóó enthousiast, dat hij in 1521

naar Wittenberg trok, de nieuwe leer omhelsde en een

vrouw nam. Op aandringen van Luther werd hij in

1523 tot pastoor van de stadskerk te Wittenberg
gekozen. Hij predikte de nieuwe leer in Brunswijk en

Hamburg (1528), in Lübeck en Pommeren (1529).

Christiaan III noodigde hem naar Denemarken, waar
hij in vijf jaar kerk en scholen organiseerde. De rest

van zijn leven bracht hij door te Wittenberg in trouwe
vriendschap met Luther. In den -> Avondmaalstrijd

(1625) stond hij tegenover Zwingli; in zijn laatste

levensjaren werd hij met Melanchton in den > Adia-
phoristischen strijd verwikkeld. Zijn brieven werden
uitgegeven door O. Vogt (1888 en 1890), de preeken
door G. Buchwald (1885—1920).
L i t. : H. Hering, Dr. Pomeranus (Halle 1888) ;

E.

Görigk, B. und die Protestantisierung Pommerns (1895).

Wachters.

Bugge (Buggacus), J o a n n e s, priester;

* 1586 te Delft, f 9 Sept. 1636 te Haarlem; licentiaat

in de theologie van Leuven, pastoor te Haarlem,
kanunnik, secretaris van het kapittel van Haarlem,
heeft met J. A. Ban veel gedaan voor het vastleggen

der geschiedenis van het kapittel, maakte een begin

met het Necrologium Dioecesis Harlemensis (priester-

lijst1600—1722
,
een der bronnen vanH .F .van Heussen)

,

verspreidde afbeeldingen van vaderlandsche heiligen

en schreef enkele apologetische werkjes.

L i t. : J. J. Graaf in De Katholiek (LX, LXI, LXII
en LXIII)

;
Bijdr. v. Haarlem (XXXVIII, 265 vlg.)

;

Droog in N. Ned. Biogr. Wdb. (I, 511). Rogier.

Buggenhout (<^ bug = beuk, hout = bosch),

gem. aan de O. grens cler prov. Oost-Vlaanderen, 3 km
ten Z. van den straatweg tusschen Mechelen en Dender-
monde. Opp. 2 021 ha, ong. 8 000 inw. Landbouw. Op
een groot deel van het voor den Wereldoorlog nog
500 ha groote beukenbosch werd door den Belgischen

Boerenbond een veel bezochte „Modelhoeve” inge-

richt.

In de wijk Opstal staat de kerk van een belangrijke

parochiegemeente (2 600 inw.). Blancquaert.

Buggenhout, Constant Van, Vlaamsch
letterkundige. * 1879 te Koekelberg, thans te St.

Agatha-Bercham (Brussel). Schreef een mooie fantasie:

De Wondernacht, de droom van een rondreizend kun-
stenaar (1906).

Buggenum, gem. in Ned. Limburg, 6 km ten N.
van Roermond, omvattend het dorp Buggenum en de

gehuchten Eind en Berik. 755 (Kath.) inw. (1933).

Landbouw en veeteelt. Kleiwarenfabriek (40 arbei-

ders).

Bug ia, naam van den liturgischen blaker.

Bugiardini, G i u 1 i a n o, Ital. schilder;
* 1475 te Florence, f 1554 aldaar. Zocht de manier van
Leonardo da Vinei en Raffaël te verwerven, doch be-

hield daarbij een harden vorm en een vrij ruw koloriet.

Kort hielp hij in 1508 Michelangelo bij het beschil-

deren der Sixtijnsche kapel. Na den dood van fra

Bartolommeo voltooide hij diens Piëta.

Voorn, werken: Madonna met St. Antonius
en de H. Catharina (ca. 1530, Bologna, Pinacotheek)

;

Marteldood der H. Catharina (Florence, Maria Novella)

;

Geboorte van St. Jan (Berlijn, Kaiser Friedr. Museum).— L i t. : Venturi, Storia dell’arte ital. (IX 1927).

Knipping.
Buglioni, 1° Benedetto, Ital. beeldhou-

wer; * 1461, f 1521 te Florence; leerling van de Della

Robbia’s.
Voornaamste werk: De zeven werken van

barmhartigheid te Pistoja (portiek van het Ospedale
del Ceppo).
2° S a n t i, Ital. beeldhouwer, leerling van Bene-

detto, wiens naam hij overnam. * 1494, f 1576 te

Florence. Werkte met Benedetto aan het fries van het

Ospedale van Pistoja. Verder de vloer van de biblioteca

Laurenziana te Florence en enkele reliëfs (Madonna’s,
Boodschap des engels, enz.).

L i t. : Marquand, Benedetto and Santi B. (1921).

Knipping .

Bugre’s, Indianenstam in het Zuiden van Brazi-

lië. > Indianen van Zuid-Amerika.
Buhlcr, Charlotte, psychologe, * 1893 te

Berlijn, buitengewoon hoogleeraar te Weenen; is

vooral bekend wegens haar arbeid op het gebied van de
kinderpsychologie der rijpere jeugd.
Werken: Zwei Madchentagebücher (1925) ;

Zwei
Knabentagebücher (1925) ;

Das Marchen und die Phan-
tasie des Kindes

(

31929) ;
Das Seelenleben des Jugend-

lichen K. (
51929) ;

Kind und Jugend. Genese des Bewuszt-
seins (*1931).

Bühler, 1° Georg, Duitsch Sanskritist;
* 1837 te Borstel in Hannover, f 1898, verdronken in

het Bodenmeer. Bekleedde belangrijke posten in

Britsch-Indië, o.a. als hoogleeraar in Bombay en orga-
nisator van het onderwijs in Goedzjerat. Hij ontdekte
veel kostbare handschriften en onderscheidde zich op
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het gebied van epigraphie en palaeographie, in het bijz.

door zijn onderzoek van de oude Indische schriftsoor-

ten. Sedert 1881 was hij professor in de indianistiek te

Weenen. Met Kielhom begon hij de uitgave der Bom-
bay Sanskrit Series, waarin hij o.a. de Pantsjatantra

uitgaf. In de „Grundriss der indo-arischen Philologie

und Altertumskunde” (Straatsburg, vanaf 1896),

waarvan het plan door hem ontworpen werd en van

welks 40 deelen reeds meer dan de helft verscheen,

schreef hij „Indische Palaographie” (
21898).

Zoetmulder.

2° K a r 1, bekend psycholoog, * 1879 te Necke-

steim in Baden, hoogleeraar in de psychologie te

Weenen.
Werken: Die Gestaltwahmemungen (I 1913);

Die geistige Entwicklung des Kindes (1918) ;
Die Er-

scheinungsweisen der Farben (1922) ;
Die Krise dor

Psychologie (1927).

Bühnenaussprache, ook genoemd Einheitsaus-

sprache of Hochsprache, is de vorm van beschaafde

Duitsche spreektaal, zooals hij in 1898 vastgesteld werd

door een aantal Germanisten en tooneeldeskundigen.

L i t. : Th. Siebs, Deutsche Bühnenaussprache,

Hochsprache (1898—141927).

Bühnenfieber (= plankenkoorts), een

na 1850 ontstane tooneelterm voor de eigenaardige

gewaarwording van tooneeldebutanten voor of tijdens

hun optreden. In het Duitsch spreekt men ook van

Lampenfieber. B. is wel gemaakt naar model van een

ouder woord Kanonenfieber, kanonnenkoorts.

Bui. Een volledige bui komt op met plotselinge of

snelle toeneming van dc windkracht, verandering van

de windrichting, daling van de luchttemperatuur,

vermeerdering van de betrekkelijke vochtigheid,

stijging van den barometrischen druk,zwarebewolking,

regen-, sneeuw- of hagelvlagen, en onweer. Het over-

trekken van een bui duurt meestal slechts enkele minu-

ten. Een bui wordt dikwijls als windbui, regenbui,

Bui, 18,35.

sneeuwbui, hagelbui, of onweersbui bepaald. Een
witte bui is zonder zware bewolking (enkele witte

wolkjes zijn aanwezig). De hoozen en tornado’s zijn

buitengewoon krachtige b. De b. komen op gansch de

aarde voor; in de gematigde luchtstreken worden zij

Anemogram van een bui te Brussel-Haren, Vliegveld,

17 Juli 1933.

meestal in het achtergedeelte van een depressie, aan

koude > fronten of buienlijnen, waargenomen. De
bui wordt veroorzaakt door een wigvormigen inval van

koude lucht, die warme luchtmassa’s geweldig omhoog
drijft. In het voorste deel van de bui zijn krachtige, op-

stijgende luchtstroomen, waarvan de verticale snel-

heid somtijds grooter dan 10 m per sec is; dalende

luchtstroomen komen achteraan voor.

L i t. : E. Durand-Gréville, Les grains et les orages

(Parijs 1892) ;
W. Schmidt, in Meteorologische Zeit-

schrift (1911, 355). V. d. Broeck.

Buidel (Marsupium) algemeen aangetroffen bij de

wijfjes der buideldieren onder de buikstreek, is een

zakvormig orgaan, ontstaan uit een huidplooi en voor-

zien van een meestal naar voren gerichte opening.

In de buidelholte monden de melkklieren uit. Na zeer

korten draagtijd (soms slechts 8 dagen) worden de

jongen geboren en in den buidel geplaatst, waar zij

zich aan de tepels der melkklieren vasthechten, totdat

zij definitief geworpen worden. De buidel wordt onder-

steund door twee van de schaambeenderen uitgaande,

staafvormige buidelbeenderen (ossa marsupialia). Ook
bij de vogelbekdieren komt een buidel voor, die echter

hier slechts tijdens den voortplantingstijd optreedt.

Willems.

Buidelbeenderen, > Buidel.

Buidelbeer, Buideldas, > Buideldieren.

Buideldieren (Marsupialia) vormen een

onderklasse der zoogdieren. De meerderheid (
5
/e)

der soorten leeft in Australië en treedt daar in groote

verscheidenheid op. In hoofdzaak leeft slechts één

buideldierfamilie, die der buidelratten
(Didelphyidae), die in vroegere aardperioden ook in

Europa voorkwam, heden in Amerika. Door hun voort-

planting en hun geraamte wijken zij zeer van dc andere

zoogdieren af. Terwijl bij alle andere zoogdieren een

verbinding tusschen het moederlichaam en de vrucht

gevormd wordt: de moederkoek of placenta, waaruit

het embryo zijn voedsel krijgt, ontbreekt deze ver-

binding bij haast alle buideldieren geheel. De jongen

komen als embryo ter wereld en worden door de

moeder met den mond in den buidel gebracht, waar zij

zich aan de tepels vastzuigen. Zij zijn zeer klein, bijv.

bij den manskoogen reuzenkangeroe niet grooter dan

een pink. Heeft hun eerste ontwikkeling in de baar-

moeder een maand of iets meer geduurd, in den buidel

blijven zij acht maanden. Het aantal tepels bedraagt

gewoonlijk vier, kan tot twee dalen en bij uitzondering

(bij een buidelrattensoort) tot 27 stijgen. Als het jonge

dier den buidel voor het eerst verlaten heeft, leeft
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het nog negen weken deels in den buidel, deels daar-

buiten.

Op de schaambeenderen der buideldieren bevinden
zich twee buidelbeenderen, waarvan de
functie niet bekend is. Even onbekend is het tweede
typische kenmerk van de onderkaak; deze heeft aan
het achterste, onderste uiteinde een scherpe kromming
naar binnen, de zgn. Processus angelaris. Bij één
geslacht ontbreekt deze (Tarsipes).

Het gebit der buideldieren is zeer verschillend

gebouwd; zij hebben alleen een eigenschap gemeen:
zij wisselen slechts één enkelen tand en wel de derde

kies van voren geteld. Men kan het buideldiergebit

als een melkgebit beschouwen; bij de jonge buidelrat

wordt het tweede gebit als tandkiemen aangelegd,

die met uitzondering der derde kies niet tot ontwikke-

ling komen. Naar het gebit kunnen de buideldieren in

twee groepen onderscheiden worden, die reeds in het
geheele uiterlijk, naar voedings- en bewegingswijze,

verschillen: de vleeschetende Polyprotodon-
t i a (met vele voortanden) en de plantenetende

Diprotodontia (met twee voortanden).

Wat de geestelijke eigenschappen der buideldieren

aangaat, staan deze op een zeer lagen trap. Zoo leeren

zij in gevangenschap na jaren nog niet hun oppasser van
andere personen te onderscheiden.

I. Tot de Polyprotodontia behooren de volgende
families: Buidelratten hebben achterpooten,

die in handen eindigen, waarvan de vingers zeer

lang zijn, terwijl de duim tegenover de andere vingers

kan worden gebracht. De staart is lang, gelijkt op een

rattestaart en doet dienst bij het beklimmen van hoo-

rnen. Zij voeden zich met vogels, kikvorschen, insec-

ten, enz. De meeste hebben geen waren buidel, maar
slechts twee huidplooien.

Hiertoe behooren de Noord-Amerikaan-
sche Opossum (Didelphys virginiana Kerr),

een zeer vraatzuchtig dier met een lichaamslengte

van 47 cm en een staartlengte van 43 cm; de Aeneas-
r a t (Marmosa murina L.), waarvan men vroeger

aannam, dat bij gevaar de jongen hun staartjes om den
staart der moeder sloegen, die dezen over haar rug
teruggeslagen hield; gewoonlijk houden zij zich aan
het vel en lijf der ouden vast; het zwembuidel-
d i e r (Chironectes minimus Zimm.) heeft naaktzolige

voeten met groote zwemvliezen.

Buidelroofdi eren (Dasyuridae) hebben
een gering aantal tanden. Onder hen treft men kleine

tot ratgroote insecteneters en grootere, roofzuchtige

vleescheters aan, die voor andere zoogdieren en vogels,

ook huisdieren gevaarlijk kunnen zijn. Daarom zijn zij

hier en daar door de menschen uitgeroeid. De
buidelspitsmuizen (Sminthopsis Thos.)
spelen dezelfde rol in Australië als de onze in Europa.
De buidelspringmuis (Antechinomys
laniger Gould) heeft zeer lange ledematen en kan zich
springende op de achterpooten voortbewegen. De
buidelmarter (Duivel; Sarcophilus satanicus

Thos.) steelt levensmiddelen en gevogelte. De bui-
de 1 w o 1 f (Thylacinus cynocephalus Harris) is

het grootste buidelroofdier; de lengte van den romp
is 1 m, die van den staart 60 cm. Hij richt slachtingen
aan onder kleinere dieren, maar ook schapen zijn voor
hem niet veilig.

Tot de Notoryctidae behoort de b u i d e 1-

m o 1 (Notoryctes typhlops Stirl.). De neus is bedekt
met een hard, hoornen schild. De oogen zijn bedekt
door de huid en het haar; de ooropeningen liggen geheel

verborgen in den pels, die over de randen heengroeit;

de staart is hard en stijf. De hand is zoo gevouwen,
dat de twee groote, zichtbare klauwen van den derden
en vierden vinger alle andere deelen bedekken;
behalve den stompen en harden nagel van den vijfden,

die zichtbaar is, omdat hij achter aan de basis van
den vierden uitsteekt.

Buideldassen (Peramelidae) hebben zeer

lange achterpooten en een zeer afwijkende ontwikkeling
der teenen. Van de vijf voorteenen zijn slechts twee of

drie der middelste groot en vrij ontwikkeld, met sterke

klauwen. De tweede en derde teen der achtervoeten
zijn tot de nagels toe met elkaar vergroeid. De ooren
zijn bij sommige soorten zeer groot. De buidel gaat naar
achteren toe open. Hiertoe behoort de neusbui-
deldas (buidelhaas; Perameles nasuta Geoffr.),

wiens voedsel uit wortels bestaat, die hij met zijn sterke

voorpooten uitgraaft.

II. Tot de Diprotodontia behooren de volgende
families : Klimbuideldieren (Phalange-
ridae) hebben als voornaamste kenmerk de vijfteenige

grijpvoeten gemeen. De duim is zeer sterk, kan ver

opzij en tegenover de andere teenen gebracht worden,
met een nagelloos eindlid. Zoo vormt deze voet op
boomtakken een breeden en vast omvattenden klem-
haak, zooals het voor een bepaald soort van klimmen
noodig is. Aan de achtervoeten zijn de tweede en derde

teen vergroeid. De staart is een grijpstaart. Het gebit

houdt het midden tusschen dat der knaagdieren en dat
der kangeroes. Snuitbuideldier (Tarsipes

rostratus Gerv. et Verr.) heeft een langen snuit en een

zeer rekbare tong, waarmee het honig zuigt en insecten

vangt. De lengte is 16 cm. Tot de vliegende buidel-

dieren behoort het geslacht Acrobates Desm., dat een

vlieghuid tusschen voor- en achterpooten uitgespan-

nen heeft. Bij de buideleekhoorns (Petaurus

Shaw) vindt men ook zulk een vlieghuid. De koes-
koes (Phalanger Storr.) hebben een grijpstaart, die

aan het uiteinde niet alleen van onderen, maar ook
van boven kaal is. De voorvoet gelijkt in bouw geheel

op dien der buidelratten. Het zijn nachtdieren, die

ongeveer de grootte van een kat bezitten. De b u i d ei-
ber e n (Phascolarctinae) worden alleen vertegen-

woordigd door de Koala (Phascolarctus cinereus

Goldfuss). Deze is staartloos met een ineengedrongen

lichaam, zeer dikken kop met wangzakken. Aan de
voor- en achterpooten zitten grijpvoeten. Zij is lang

behaard en ongeveer 60 cm lang. De wombat-
a c h t i g e n (Phascolomyidae) worden door eenige

soorten van het geslacht w o m b a t (Phascolomys)
vertegenwoordigd. De kleur is een gespikkeld donker
grijsbruin, dat door de aan de basis donkerbruine, aan
de punt meestal zilver-witte, hier en daar echter

zwarte haren ontstaat. Zij bezitten een knaagdiergebit.

Het zijn nachtdieren, die graven en 1 m lang kunnen
worden. Tegenwoordig worden zij vervolgd om hun
bont. In het Pleistoceen leefde de tapirgroote Phasco-
lonus gigas Owen. De springbuideldieren
of kangeroeachtigen (Macropodidae)
hebben drie snijtanden in de bovenkaak, waarvan de
voorste de grootste is, bij uitzondering van een hoek-
tand; in de onderkaak is slechts één breede beitel-

vormige snijtand aanwezig en ontbreekt de hoektand
altijd; bovendien zijn er twee valsche en vier ware
kiezen in elke kaak; de voorste valsche kies gaat vroeg-
tijdig verloren. De springbuideldieren bewegen zich,

zooals hun naam aanduidt, huppelend vooruit;
eenige soorten kunnen echter boomen beklimmen
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443 Buideleekhoorn—Buigen 444

(> Boomkangeroes). In overeenstemming met de

wijze van voortbewegen zijn hun achterpooten aan-

zienlijk langer dan de voorpooten en bezitten zij,

terwijl de laatste alle vijf teenen hebben, doorgaans

vier, daar de duim ontbreekt. De vierde achterteen is

zeer groot en draagt een scherpen klauw; op dezelfde

wijze, maar zwakker, is de vijfde ontwikkeld, terwijl

de tweede en derde zeer dun en met elkaar vergroeid

zijn. Alle bezitten een langen staart. De kangeroes

in meer bepaalden zin (Macropodinae) hebben het

sterkst ontwikkeld deel van het lichaam bij de lendenen

en zeer sterk ontwikkelde onderste ledematen. Kop
en borst zijn zeer zwak ontwikkeld. De voorste lede-

maten, die vijf met ronde, matig en gelijk ontwikkelde

nagels voorziene teenen hebben, worden als handen
gebruikt. De staart is zeer dik, lang en sterk gespierd.

Hun voedsel bestaat uit gras, takken en bladeren. De
groote soorten leveren leer, de kleine pelswerk. De
haaskangeroe (Lagorchestes leporoides

Gould) gelijkt in wezen en kleur zeer op een haas.

De reuzenkangeroe (Macropus giganteus

Zimm.) is een der grootste der familie. Zeer oude

mannetjes zijn zittend haast zoo hoog als een mensch;

hun lengte bedraagt ongeveer drie meter, waarvan
ongeveer 90 cm voor den staart gerekend moet worden

;

het gewicht wisselt tusschen 100 en 160 kg. Het wijfje

is gewoonlijk een derde kleiner dan het mannetje.

Door de voortdurende vervolging zijn zij naar het

binnenland teruggedrongen en ook hier beginnen zij

zeldzamer te worden. Keer.

Buideleekhoorn, -> Buideldieren.

Buidelgans, > Pelikaan.

Buidelhaas, Buidelmarter, > Buideldieren.

Buidelmees, Aegitholus pendulinus, is een

kleine mees van ong. 12 cm lengte; een prachtig

vogeltje, dat in Polen, Rusland, Galicië, Zuid-Hon-
garije, langs den Donau, Turkije, KIein-Azië en langs

de Rhöne in moerassige streken broedt. Voorkop
zwart; bovenkop, nek en achterhals vuilgrijs; mantel
en schouders kaneelkleurig geelrood; kin en keel zuiver

wit, de rest onderkant is geelwit; slagpennen en stuur-

pennen bruinzwart. Het kunstvolle nest is vervaardigd

van wilgenpluis, met haren of wol doorweven. Het
hangt aan het uiteinde van een wilgentakje aan sterke

draden, dus op de manier van wevervogelnesten.

Aan den ingang wordt een tuitvormige uitbouw
aangebracht. Bernink.
Buidclmol, Buidelrat, Buidelspring-

muis, > Buideldieren.

Buidelvaren (Balantium), een boom-
varengeslacht, aldus genoemd naar de buidelvormige

sporenhoopjes. Van de Atlantische b. (Balan-

tium culcita) worden de wollige haren van het onder-

einde van den bladsteel gebruikt, om kussens op te

vullen. De bladeren zijn viervoudig geveerd, de stam
is zeer kort. Bouman.
Buidelwolf, > Buideldieren.

Buienlijn, ook koud > front.

Buigen. Werkt in elke doorsnede van een staaf

of balk een even groot inwendig koppel, dan heet dit

zuiver buigen. Voorbij de plaats, waar het

uitwendig koppel, buigend moment, aangrijpt, is de
staaf spanningsloos. Buigt men door een kracht, dan
werkt in een bepaalde doorsnede x een dwars-
krachtD = Pen een moment M = P. x (zie fig.).

Dit is buigen en af schuiven, dus niet-zuiver

buigen. Heeft men excentrischen trek door P, dan neme
men twee in tegengestelde richting werkende krachten

P in het zwaartepunt der doorsnede aan, waardoor aan
de belasting van de staaf niets verandert. Eén dezer

t

j'
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M

I

T

A P T
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Fig. 1. Buigen.

krachten P, nl. die, welke tegengesteld gericht is aan
de exc. kracht P, vormt met de laatste een koppel,

buigend moment, de andere kracht P belast de staaf

op trek, verwekt dus een normaalspanning. Ook dit

is een geval van niet-zuiver buigen.
L i t. : Föppl, Technische Mechanik (1918).

v. Lammeren.
Buigen, 1° van hout, bewerking van hout, waarbij

men door buigen het werkstuk een gebogen vorm geeft.

Wordt toegepast voor ingewikkelde vormen; het geeft

minder materiaalverlies. Berust op de vezelstructuur

van het hout. Bij voorkeur gebruikt men langvezelig

hout, met de vezel in het vlak van buiging. Het te

bewerken materiaal wordt eenzijdig bevochtigd of

wel geheel uitgestoomd; de vochtige vezels zwellen;

vervolgens wordt het in den gewenschten vorm gebogen
en opgespannen, eventueel gelijmd. Na het uitdrogen
blijft de gebogen vorm behouden. Geschikt tot deze
bewerking is bijv. esschen-, populieren-, teak-, beuken-
hout. Ongeschikt bijv. vuren-, grenenhout. Wordt
toegepast in de meubelindustrie en wagenmakerij,
o.a. voor gebogen hoeken in houten raamlijsten van
spoorwegrijtuigen. Beijnes.

2° Buigen van vakwerken. IJzerconstructies en
constructies uit andere bouwmaterialen, welke bestaan
uit enkelvoudige liggers en niet den vakwerkvorm
vertoonen, berekent men op buigen, dus buigings-
moment en buigspanning, als onder buigen van
balken en staven beschreven. Spoorbruggen enz.

met kleine spanwijdte worden bijv. wel op deze manier
uitgevoerd. De enkelvoudige liggers, welke dan naast
elkaar liggen en door middel van dwarsverbindingen
vereenigd zijn, kunnen zelfs aanzienlijke hoogte-
afmetingen hebben, dus voor groote buigende momen-
ten berekend zijn. Bij grootere spanningen gaat men
er echter toe over deze liggers te wapenen door het
aanbrengen van vakwerken boven of onder den ligger,
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1, 4, 5 en 6 op 1/20 der ware grootte
;
2 en 3 op 1/12 der ware grootte.
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die ten doel hebben de belasting te wijzigen en de door-

buiging te verkleinen. De enkelvoudige ligger wordt

dan een deel van het vakwerk, krijgt kleinere afmetin-

gen en wordt dan in meerdere kleinere stukken onder-

verdeeld door de zich vormende knooppunten van

staven. Aldus ontstaat de vakwerk-ligger. Hierbij

worden de bovenstaven op druk, de ondergording op

trek belast, terwijl de diverse verticaal- en diagonaal-

staven verschillende belasting vertoonen.

L i t. : Klopper, Toegepaste Mechanica
;
Föppl, Vor-

lesungen über Techn. Mechanik. v . Lammeren .

Buigend-moment is het in een bepaalde

doorsnede van een balk of staaf werkend uitwendig

koppel, ten gevolge waarvan buigspanningen in de

staaf worden opgewekt. Deze buigspanningen, trek-

en drukspanningen, vormen een inwendig koppel,

dat met het uitwendig koppel evenwicht maakt

(> Buigen). De grootte van het buigend moment
in elk punt van den balk wordt voorgesteld door de

zgn. momentenlijn. Voor eenvoudige gevallen kan men
het verloop der momentenlijn berekenen, voor meerdere

lasten op opgelegde balken vlugger met behulp van

een zgn. poolfiguur graphisch bepalen. Voor enkele

gevallen is de momentenlijn als voorbeeld geteekend.

L i t. : Föppl, Technische Mechanik (1918).

v. Lammeren.
Buiging (hoofdbuiging, kniebuiging, rompbui-

ging), > Gebaren (liturgische); > Handelingen (litur-

gische).

Buiging ,
1° van het geluid, acoustisch verschijnsel

van denzelfden aard als de > buiging of diffractie der

lichtgolven aan den rand van een scherm of door een

rooster. Is waar te nemen in concertzalen of kerken,

waarin zich pilaren bevinden en waardoor plaatselijk

verzwakkingen of versterkingen van het geluid optre-

den.

L i t. : Lord Rayleigh, Theory of Sound.
V. Itterbeek.

2° Buiging van het licht. Wordt een smalle spleet

S (zie fig. 1) door een evenwijdigen lichtbundel, afkom-

stig van een puntvormige lichtbron L, verlicht, dan
vindt aan de spleet buiging van het licht plaats. Plaatst

men behalve de lens P een tweede lens Q in den bundel,

dan ziet men op het scherm Sch naast het beeld van de
lichtbron, waar men dat geometrisch-optisch verwacht,

een reeks andere, des te meer en des te scherper, naar-

mate de spleet smaller is.

B. is een vorm van > interferentie. Voor
het geval, boven omschreven, is het buigingsbeeld ge-

malielijk te berekenen. Een monochromatische licht-

golf treft de spleet (fig. 2). In een richting a vindt

uitdooving plaats, als BE een geheel aantal malen de
golflengte van het licht bedraagt: BE = n A. Het
wegverschil tusschen D en C is dan nl. n A /2. Is n on-
even, dan interfereeren de stralen uit B en C met tegen-

gestelde phase, evenzoo C en A, F en G, zoodat volledi-

ge uitdooving plaatsvindt. Is n even, dan geldt dezelfde

redeneering voor elke spleethelft afzonderlijk. Het licht

Fig. 2

wordt dus uitgedoofd onder een hoek a, zoodat

d sin a — n A, waarin d de breedte van de spleet is.

Het eerste bijmaximum ligt in die richting, waar-
voor BG = 3 A /2 (fig. 3). Stralen, uitgaande van een

derde deel van de spleet, bijv. van BC, worden uitge-

doofd door die van CD, zoodat alleen de stralen,

uitgaande van DA, overblijven, die in de richting a

een helderheidsmaximum geven. Evenzoo vindt men
een maximum als BG = 5 A /2, in het algemeen dus als

d sin a = (2n + 1) A /2. De opeenvolgende maxima
nemen sterk in intensiteit af, daar slechts 1/ (2n+l)

deel van de spleet medewerkt tot vorming van het

maximum. Het resultaat is bij monochromatisch licht

een intensiteitsverdeeling als aangegeven in fig. 4.

Fig. 4.

Bij wit licht vallen maxima en minima voor de ver-
schillende golflengten niet samen; het gevolg is een
kleuring der randen van de buigingsbeelden.
Buiging door meerdere spleten, > Rooster (optisch).

Buigingsverschijnselen als boven omschreven, waarbij
evenwijdige bundels interfereeren, vat men samen
onder den naam: buigingsverschijnselen van Fraunho-
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fer. Beschouwt men interferentie van niet evenwijdige

bundels, dan spreekt men van > buigingsverschijn-

selen van SneUius. Dekkers .

3° Buiging van Röntgenstralen werd het eerst

waargenomen op dezelfde wijze als bij zichtbaar licht,

nl. door het wijder worden van een parallellen bundel,

nadat deze door een nauwe spleet gegaan was. Die

proef van Haga en Wind (1902) had destijds groot be-

lang, omdat daardoor uitgemaakt werd, dat de onbe-

kende X-stralen electromagnetische trillingen zijn.

Dezelfde proef, herhaald door Walter en Pohl (1908),

leidde tot een schatting op 10-8 cm voor de golflengte

der röntgenstralen. Het belangrijkste buigingsver-

schijnsel is echter te vinden in de secundaire straling

van door röntgenstralen getroffen atomen. Deze kan

ontleed worden in drie deelen: a) verstrooid licht met

dezelfde golflengte als de invallende; b) verstrooid licht

met een ietwat grooter golflengte dan de invallende

(Comptoneffect); c) karakteristieke straling van het

bestraalde atoom. Volgens de theorie van Thomson
zijn de verstrooide stralen zonder verandering van

golflengte toe te schrijven aan buiging. Elk bestraald

electron trilt met den primairen bundel in resonantie

en wordt zelf uitzender van röntgenstralen met gelijke

golflengte.

Zij Z het aantal electronen in een atoom en A de

golflengte van het licht, dan vindt men volgens de

klassieke electromagnetische theorie, dat de verstrooi-

ingscoëfficiënt per gram s onafhankelijk is van Z en A.

Deze theorie, aan het experiment getoetst door het

meten van s, leidt tot voldoende overeenkomst voor

middelmatige golflengten. Voor groote X echter zijn

de onderlinge afstanden van de electronen in het

atoom niet meer groot ten opzichte van de golflengte.

Dan zullen de eiectronen in phase trillen en s

wordt, volgens P. Debye gelijk 0,2 Z. Bij korte

golven wordt s veranderlijk met X, omdat, volgens

het Comptoneffect een deel van de invallende

energie omgezet wordt in beweging van de kern

van liet atoom, met verlaging van de verstrooide

frequentie. De intensiteit van het door een electron

verstrooide licht moet volgens de theorie geleidelijk

met den hoek tusschen invallenden en verstrooiden

straal afnemen. Dit is echter alleen het geval

voor amorphe stoffen. Zijn de atomen integendeel

regelmatig in de ruimte geplaatst (zooals in kristallen),

dan treedt interferentie op tusschen de afgebogen stra-

len van de verschillende atomen. De intensiteit der

diffusie wordt buitengewoon sterk in bepaalde rich-

tingen en nul daarbuiten. De intensiteitsverdeeling

in deze diffractiefiguren hangt natuurlijk af én van de

gebruikte golflengte én van de ruimteverdeeling der

diffractie-centra. Daardoor heeft de diffractie der

röntgenstralen een groot belang gekregen in de

natuurkunde. Is immers de golflengte van den in-

vallenden straal bekend, dan kan uit de diffractie-

figuren de ruimteverdeeling der buigingscentra afge-

leid worden. Omgekeerd is de golflengte te meten door

middel van een bekend diffractierooster. De eerste

toepassing is sedert 1912 (Laue, Friedrich en Knip-

ping) uitgewerkt tot de röntgenanalyse van kristallen,

vloeistoffen en gassen. Het tweede probleem is gewor-

den de röntgenspectroscopie.

Lit. : J. Thibaud, Les rayons X (Parijs, collection

Arm. Colin)
;
K. Scheel, Handboek der Physik (XIII)

;

A. H. Compton, X-Rays and Electrons. J. De Smedt.

Buigingsleer, > Flexie.

Buigingsroostcr, > Rooster (optisch).

Buigingsstijfheid of torsiestijfheid noemt men
de constructie-eigenschap van het draagvlak of het

samenstel Tan draagvlakken van een vliegtuig, die een

voldoenden weerstand waarborgt tegen de buigende en

wringende krachten, welke optreden bij plotselinge

groote snelheidswisseling. B. wordt, behalve door een

stevige constructie van het geraamte van het draag-

vlak, bereikt: bij twee- of meerdekkers door onderlinge

verbinding van de draagvlakken door middel van stij-

len en /of spandraden; bij eendekkers hetzij door ver-

binding van het draagvlak met den vliegtuigromp door

middel van stijlen en /of spandraden, hetzij door extra-

versterking van het verband tusschen den voorsten en

den achtersten langsligger van het draagvlak. Bij de

eendekkers van het Fol&er-type bijv. wordt deze ver-

sterking verkregen door beplanking met triplex-hout.

Franquinet.

Buigingsvastheid bij planten. Het mechanisch

versterkingsweefsel, waardoor planten bij storm niet

breken, is dikwijls zoodanig, dat men er de principen

van den hollen cylinder en T-balk verwezenlijkt

ziet. Een halm wordt dikwijls 500 maal zoo lang als

de doorsnede aan den voet, terwijl men bij bouwwerken
maar 15 maal zoo hoog kan gaan als de dikte. Hieruit

blijkt de groote b. van planten. Bonman.
Buigingsverschijnselen. Men onderscheidt

buigingsverschijnselen van Fraunhofer, waarbij de

interfereerende bundels evenwijdig zijn [> Buiging

(2°); > Rooster, optisch], en die van Snellius, waarbij

men de stralen, uitgaande van een diafragma, in het

eindige laat interfereeren. Voor een ronde opening,

belicht door evenwijdig, monochromatisch licht (zie

fig.), verklaart men het optredende verschijnsel als

volgt: men neemt twee punten P en P' op de as en

construeert met P, resp. P' als middelpunt concen-

trische bollen met telkens l
/2 X verschil in lengte

van den straal van den bol
;
uit P bijv. zijn zulke

bollen mogelijk, uit P' drie. De oppervlakten van de

door een bollenstelsel afgesneden ringen zijn dan gelijk.

In P zal nu uitdooving plaats vinden, daar PA =
PO -f nA (> Buiging). Een intensiteitsmaximum

vindt men overal, waar P'B = P'O (2n -f 1) X /2,

voor het geteekende geval 3
/2 A. Bij bewegen van een

VI. 15
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scherm in de richting OP ziet men dus een intensiteits-

wisseling van de centrale lichtvlek. Om de centrale

vlek is een systeem van afwisselend donkere en lichte

ringen, waarvan de verklaring achterwege blijft.

Werkt men met niet-monochromatisch licht, dan heb-

ben wegens het golflengteverschil der componenten

de buigingsbeelden gekleurde randen.

Op analoge wijze zijn andere buigingsverschijnselen

van Snellius te verklaren, als buiging aan spleten,

draden cn scherpe kanten. Dekkers.

Buigproeven behooren tot het metaalonderzoek

en geschieden op drie wijzen, nl. koude, warme en

hardingsbuigproeven, waarbij telkens de hoek, waar-

onder de proefstaaf om een kern van bepaalde dikte

kan gebogen worden, als maatstaf voor de hoedanigheid

van het metaal wordt aangemerkt. De proefstukken

voor de buigproeven moeten aan bepaalde vereischten

voldoen: voor staafijzer van ten hoogste 25 mm dikte

moeten het gedeelten zijn van de staven zelf; voor

profielijzer en voor plaat- en universaalijzer: strooken

van rechthoekige of nagenoeg rechthoekige dwars-

doorsnede, van dezelfde dikte als de staaf, plaat of

strook en met een breedte zooveel mogelijk ongeveer

gelijk aan viermaal de dikte of de gemiddelde dikte;

voor staafijzer van grootere dikte dan 25 mm en voor

smeedstukken, voor daarvoor bestemd ijzer en voor

gegoten materiaal moeten het staven zijn van vierkante

dwarsdoorsnede met 25 mm zijde. De zijkanten der

strooken en al de zijden der vierkante staven moeten
bewerkt worden, de scherpe kanten van proefstukken

met rechthoekige of nagenoeg rechthoekige dwars-

doorsnede moeten worden weggevijld.

P. Bongaerts.

Buigpunt
(meet k.). Als

de raaklijn t in

een punt P van
een vlakke krom-
me met die krom-
me in P drie sa-

menvallende pun-
ten gemeen heeft,

dan heet P een

buigpunt en t een

buigraaklijn.

Buigstaten (van betonijzer) worden voor een

bepaald werk opgemaakt om (door het groepeeren

der verschillende soorten en afmetingen) het in den

juisten vorm brengen van het wapen ingsijzer te ver-

eenvoudigen.

Buigvastheid geeft de grootte van den weerstand

van een materiaal tegen buiging aan en is voor alle

materialen afhankelijk van den vorm der doorsnede.

Buik. l°Inde dierkunde noemt men buik

(Lat.: Venter) in meer uitgebreiden zin dat gedeelte

van het lichaam bij de dieren, dat tegenover de rug-

zijde is gelegen, in beperkten zin het achterste gedeelte

van den romp, dat zich ongeveer vanaf de ribben tot

het achtereinde uitstrekt en daarom ook wel achterlijf

of abdomen wordt genoemd. Bij den mensch en bij de

zoogdieren is de lichaamsholte door een dwarsloopende

peesplaat, het middenrif, in twee afdeelingen verdeeld,

waarvan de voorste de borstholte, de achterste de

buikholte vormt. In deze laatste liggen de buikorganen

opgesloten nl. het spijsverteringskanaal met de daarbij

behoorende organen als lever, milt en alvleeschklier,

de uitscheidingsorganen en de geslachtsorganen.

Deze organen worden beschermd door de laatste

rompwervels en de bekkenbeenderen (> Bekken).

De wanden der buikholte en der buikorganen worden
bekleed door het buikvlies. Zie ook > Spijsverterings-

organen en > Geslachtsorganen. Willems.
2° Voor buik in de acoustiek, > Staande

golven (in buizen).

Buikadcmhaling, of middenrifademhaling,

> Ademhalingsbewegingen, > Ademtype.
Buikholte, -> Buik.

Buikloop, > Diarrhee.

Buiknicrg. Aldus wordt het centrale zenuw-
stelsel der geleedpootigen en ringwormen genoemd,
omdat het aan de buikzijde ligt. Het bestaat uit twee

overlangsche strengen (buikzenuwstrengen), die in

de middellinie der buikzijde meestal zeer dicht naast

elkander liggen. De zenuwcellen liggen niet gelijk-

matig in de strengen verspreid, maar vormen telkens

aanzwellingen (zenuwknoopen of gangliën) en wel

zóó, dat de gangliën der beide strengen paarsgewijze

naast elkander komen te liggen en door een dwars-

verbinding (commissuur) met elkander worden ver-

bonden (touwladdersysteem); de verbindingen der

elkander opvolgende gangliën worden connectiven

genoemd. Oorspronkelijk bezit ieder lichaamssegment

zulk een gangliënpaar (regenworm), maar door onder-

linge versmelting van meerdere elkander opvolgende

gangliën gaat deze oorspronkelijke metamerie verloren.

Men kan het buikmerg verdeden in een bovenslok-

darmganglion, dat door connectiven (slokdarmring)

met het onderslokdarmganglion is verbonden, waaraan
dan verder de buikgangliënketen aansluit. Willems.

Buiknaad noemt men in het vruchtbeginsel eener

bloem de vergroeide randen van een of meer vrucht-

bladen, terwijl de middennerf de rugnaad vormt.

Aan den b. zijn meestal de zaadknoppen gezeten.

Buikoperatie. Voor chirurgische kunstbewer-

kingen verkeeren de buikorganen onder gunstige

voorgaarden, sedert de asepsis de opening der buik-

holte zoo ongevaarlijk heeft gemaakt. Deze holte

is te openen met een betrekkelijk kleine en eenvoudige

wonde, van waaruit een groot veld te overzien, te

betasten en te bewerken is. Zonder schade kunnen

de beweeglijke organen verplaatst worden, tal van
abnorme verbindingen kunnen worden aangebracht

zonder functiestoornis te weeg te brengen, gestoorde

passage in maag-darmkanaal kan hersteld worden,

groote deelen van de buikingewanden kunnen zonder

gevaar voor leven of gezondheid gemist worden, het-

geen de ruime verwijdering van zieke deelen mogelijk

maakt. Dit alles maakt de buikchirurgie tot een der

belangrijkste onderdeden der geheele heelkunde.

De buikoperatie is vaak aangewezen bij: traumatische

aandoeningen, dislocaties, ontstekingsprocessen, pas-

sage-stoornissen, abnorme verbindingen, vreemde
lichamen en gezwellen. Krekel.

Buikorganen, > Buik.
Buikpers, > Buikspieren.

Buikpuncüc is het doorsteken van den buik-

wand tot in de buikholte met een naald of trocart,

met het doel vloeistof uit de buikholte te verkrijgen

voor onderzoek of ter ontlasting bij buikwaterzucht

(ascites). Voor deze b. kiest men typische plaatsen,

waar belangrijke bloedvaten of organen vermeden
worden. Krekel.

Buikreflexen noemt men het samentrekken der

buikspieren, dat bij prikkeling der buikhuid normaliter

ontstaat. Het ontbreken van dit verschijnsel kan een

belangrijk kenmerk zijn voor sommige ziekten.
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Buikribben of abdominaalribben treft men aan
bij verschillende reptielen. Het zijn ribvormige
skeletstukken in de buikstreek; zij liggen los in het

weefsel of zijn in de mediaanlijn door een been
(parastemum) onderling verbonden. Hun uiteinden

reiken niet tot aan de wervelkolom. Zij dienen vooral

om den op den grond liggenden buik te steunen.

Willems.
Buikschild (Plastron), het pantser aan de buik-

zijde der schildpadden. Het is plat en schildvormig
rond en bestaat uit één onparige en een viertal parige

beenplaten. Het is ontstaan gedeeltelijk uit beenderen
van den schoudergordel en de buikribben. De onparige

beenplaat heet endoplastron, de vier parige beenplaten

resp. epi-, hyo-, hypo- en xiphiplastron. Willems.
Buiksloot, dorpje in het landelijk gedeelte van

Amsterdam, ten N. van het IJ; in de buurt Buik-
sloterham en Buikslotermeer, twee droogmakerijen

in Waterland.
Buikspeekselklier, > Alvleeschklier.

Buikspieren vindt men aan de ventrale zijde

der buikholte. Het zijn bij den mensch en de zoogdieren

vier platte spieren, nl. de binnenste en buitenste

schuine, de dwarse en de rechte buikspier. Met het

middenrif vormen zij de buikpers, die door haar druk
op de ingewanden bij de ontlasting de faecaliën uit

de aarsopening drijft. Willems.

Buikspreken is de kunst om, bijna zonder de
lippen te bewegen, de menschelijke stem na te bootsen,

zóó dat het den indruk wekt, dat deze van verschillende

richtingen komt. De benaming is in zooverre

misleidend, dat het geluid niet uit den buik, maar uit

de keel voortkomt; toch ligt het centrum van sterkste

trilling belangrijk lager dan bij de gewone menschelijke

stem. Hoe het geluid precies wordt voortgebracht,

is niet bekend; wel spelen de valsche stembanden een
groote rol. Opmerkelijk is de belangrijke vernauwing
van alle spraakholten, en in verband daarmee het
geringe luchtverbruik. Bij het b. wordt de buik naar
voren gebracht; het middenrif staat in zijn laagsten

stand. De toonhoogte ligt soms ruim een octaaf boven
de normale; de uitgebreidheid is slechts ong. één
octaaf. Veel richtingsbedrog wordt, behalve door de
gewone suggestietrucs, in de hand gewerkt door het
bijna onbeweeglijk blijven der lippen: het verschijnsel

is dus precies het omgekeerde van dat van de klank -

film, waar men zich, door strak naar een „sprekend”
ersoon op de film te kijken, onder suggestie brengen
an, dat het geluid ook werkelijk van het beeld komt.

Doordat de mond altijd licht geopend blijft, is de
vorming der > labialen onmogehjk; deze worden dan
nagebootst door middel van tong en tanden; óf men
vervangt deze door andere klanken, zoo bijv. b, p, m
resp. door d, t en n; het totaalbeeld van het woord
verandert hierdoor evenmin, als wanneer men door de
telephoon in plaats van „met een gebroken pols”

zou uitspreken „net een gedroken tols”.

L i t. : dr. Eelco Huizinga, Recherches sur un ventri-

loque néerlandais (Archives néerl. de Phonétique Ex-
pórimentale VI, 1931). br . Herman Jozef.

Buiktubereulose (> Tuberculose) is in het

begin van het lijden meestal gelocaliseerd in het buik-

vlies, waardoor veel waterig vocht in de buikholte

gevormd wordt en de buik min of meer sterk opzwelt.

De ernstigere vormen zijn veelal doodelijk; de lichtere

genezen steeds onder invloed van een doelmatige

behandeling aan zee of in de bergen. v. Haeff

.

Buiktyphus, > Typhus.

Buikvat is een onder den darm verloopend bloed-
vat bij de ringwormen. Het is in elk segment door
anastomosen met het boven den darm liggende rugvat
verbonden.

Buikvinnen zijn de achterste der gepaarde vinnen
bij de visschen. •> Vinnen.

Buikvlies (Peritoneum) is een sereus, dun en zeer

soepel vlies, waarmede bij gewervelde dieren de wand
der buikholte en de vrije oppervlakte der verschillende

buikorganen is bekleed en deze bij hun bewegingen
tegen wrijving beschermt. Men kan het onderscheiden
in een pariëtaal blad, dat den buikholtewand en een
visceraal blad, dat de ingewanden bedekt. Bij den
mensch en de zoogdieren wordt het middenrif uit een
dubbele laag van het b. opgebouwd. De holte, welke
door het b. wordt omgeven, wordt buik- of perito

-

neaalholtc genoemd. De groote gevoeligheid van het
vlies geeft gemakkelijk aanleiding tot gevaarlijke ziek-

ten. > Buikvliesontsteking. Willems.

Buikvliesontsteking kan acuut of sleepend
optreden. In het eerste geval is de b. een gevolg
van een ontsteking in een of ander buikorgaan bijv.

bij appendicitis. Meestal blijft de b. dan beperkt tot
de plaats, die het aangedane orgaan ongeveer in de
buikholte inneemt. De sleepende b. is meestal van
tuberculeuzen aard (> Buiktubereulose). v. Haeff

.

Buikvoctigcn, Gastropoda of slakken, klasse
van weekdieren. Zij bezitten als alle weekdieren een
huidspierzak, die de ingewanden omgeeft; deze is

van onderen verbreed tot een kruipzool, waarmee het
dier zich voortbeweegt. De kop draagt voelhorens
met oogen aan de basis. De rug vertoont een plooi,
den zgn. mantel, die een holte omsluit, welke als long
dienst doet bij landslakken, of waarin de kieuwen lig-

gen bij zoetwater- en zeeslakken. De mantel vormt
meestal een kalkschaal, waarin het dier zich terug kan
trekken. B. omvatten ca. 60 000 soorten, over de
geheele aarde verspreid. M. Bruna.
Buikziek of buikzoet noemt men peren,

welke door overrijpheid van binnen week en bruin
zijn geworden.

Buikzwammen of Lycoperdaceeën,
een steelzwammenfamilie, waarvan het vruchtlichaam
bovengrondsch is en gesloten blijft, totdat de rijpe

sporen uit de verschillende kamers zich kunnen ver-
spreiden. De b. omvat zeven geslachten met 300 soor-
ten, o.a. Lycoperdon (> Stuifzwam), Bovista (> Bo-
vist) en Geaster (> Aardster). Bonman.
Buikzwcmmen , > Zwemmen.
Buil (maalindustrie), holle cylinder of zeshoekig

prisma, waarvan de wand door zijde- of metaalgaas
wordt gevormd. Wordt gebruikt ais ziftwerktuig. De
buil draait om zijn lengte-as, het materiaal komt er

aan het eene einde in, het fijne materiaal passeert het
gaas, het grove materiaal (overslag) verlaat den buil
aan het andere einde. G. v. d. Lee.
Builenpest , > Pest.

Huil tli Wells, marktstadje in Wales, 52° 9' N.,
3° 24° W. Beroemd als badplaats metkeuken zout-
houdende zwavel- en staalbronnen. Behandeling van
nierziekten, jicht, diabetes, algemeene zwakte, maag-
en ingewandsstoomissen.

Buinen, > Borger.

Buis, het oudst bekende vaartuig, dat uitsluitend

voor haringvangst werd gebezigd. Thans bestaat
geen enkel dezer vaartuigen meer en herinneren nog.

alleen sommige uitdrukkingen en zaken aan deze
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vaartuigen; bijv. „buisjesdag” (15 Juni) teVlaardingen,

de dag, waarop de haringvloot uitzeilde.

L i t. : A. Hoogendijk Jz., Do Grootvisscherij op de

Noordzee. Bijvoet.

Buis , A) technisch. Buizen zijn cylinder-

vormige lichamen, meest van cirkelvormige, soms van
eironde doorsnede ter voortleiding van vloeistoffen,

gassen of dampen. Zij worden voor de meest uit-

eenloopende doeleinden gebezigd en in overeenstem-

ming daarmede van zeer verschillende materialen

vervaardigd, als: gietijzer, vloeiijzer, plaatijzer,

staal, koper, messing, brons, compositiemetaal,

lood, zink, aluminium, beton, cement, grès (aarde-

werk), hout, etemiet, enz. Het materiaal wordt in-

of (en) uitwendig met een beschermende of afdichtende

laag (tin, zink, lood, teer, asphalt, glazuur) bedekt.

1° Gietijzeren buizen, in Nederland het

meest volgens de Duitsche en Belgische normalen in

gebruik. Zij worden liggende, staande of centrifugaal

gegoten van grauw gietijzer; eerstbedoelde gietwijze

is de minst verkieslijke, de centrifugale methode had

vroeger het nadeel, dat betrekkelijk groote afwijkingen

in de wanddikten niet te vermijden waren; in den

laatsten tijd komt dit bezwaar echter minder voor.

Bij de staande gegoten buizen wordt op het gietstuk

een kop gegoten, welke later op de draaibank afgesto-

ken wordt. De gietijzeren buizen wTorden zoowel met
mof- als met flensverbinding uitgevoerd. In het eerste

geval wordt de afdichting verkregen door lood of

hennep of beide in de ruimte tusschenmof enspie-eind

te brengen en vast aan te stampen, ook worden rubber-

ringen gebezigd. Bij de flensverbinding kunnen,

naar gelang van aard, druk en temperatuur der door

de buizen stroomende stof, verschillende dichtings-

materialen worden aangewend, als: carton, leder,

rubber, lood en klingeriet.

2° Getrokken ijzeren buizen worden

vervaardigd met en zonder naad; de eerste worden

hetzij stomp hetzij met overlap gelascht; voor de

vervaardiging der laatste zijn verschillende systemen

in gebruik, waarvan dat volgens Mannesmann het

meest bekende is. Gelaschte buizen vinden vooral

toepassing als gaspijpen. Evenals bij de gietijzeren

komt bij de getrokken buizen zoowel verbinding met
mof en spie als met flenzen voor; de laatste kunnen
worden uitgevoerd als losse flenzen op omgekraalde

of opgelaschte buiseinden en als opgelaschte flenzen;

eerstgenoemde geven gemak bij de montage.
3° Armco-ijzeren buizen, Armco-ijzer.

4° Stalen buizen vinden toepassing, waar men
met vloeistoffen enz. onder hoogen druk te doen heeft

en ook bij de bekleeding van boorgaten.

5° Koperen en messing-buizen worden ge-

bruikt bi] condensors (> Stoommachines), verwar-

mings- en verdampingslichamen ,
enz.

6° L o o d e n buizen dienen voor waterleidingen

en in die industrieën, waar andere metalen aangetast

zouden worden (zwavelzuur, zwTaveligzuur); de water-

leidingbuizen worden veelal inwendig vertind.

7° Buizen van zink worden eveneens voor water-

leidingen als afvoerpijpen van het water uit de goten

der huizen en voor industrieele doeleinden gebruikt,

evenals die van aluminium.
8° Houten buizen komen in Nederland zelden,

in Amerika vaker voor; zij worden meestal samenge-

steld uit duigen en versterkt met ijzeren banden.

De onderlinge verbinding geschiedt door middel van

mof en spie-eind; de dichte verbinding der duigen

wordt verkregen door de uitzetting van het hout als

gevolg van het vochtig worden.
9° Beton buizen, al of niet met ijzer gewapend,

dienen hoofdzakelijk voor rioleering.

10° Grès buizen, eveneens voor rioleering toege-

past, moeten aan zekere eischen van materiaal en
doorbakkenheid voldoen en zoowel in- als uitwendig
geglazuurd zijn; afmetingen enz. zijn door de hoofd-

commissie van de Normalisatie in Nederland op nor-

maalblad N 57 vastgelegd.
11° Bonna buizen (naar het Fransche systeem

der Bonnafabriek te Parijs genoemd) zijn gecentrifu-

geerde, met ijzer gewapende betonbuizen. Deze vinden

o.m. ook toepassing bij waterleidingen.
12° E t e r n i e t buizen zijn naadlooze, gewalste

buizen van asbestcement. Zij worden vervaardigd

in diameter van 50 tot 1 000 mm, in lengten tot 4 m;
zij worden onderling verbonden door beweeglijke

Simplex-koppeling. Eternietbuizen zijn bestand tegen

een inwendigen druk tot 25 at, tegen zwaren gronddruk
en zwaar verkeer. Zij worden gebruikt voor water-,

gas-, rioolleidingen e.a. P. Bongaerts.

Verder zie > Pijp; > Electrische leidingen.

u) In de krijgskunde noemt men buis de

inrichting, welke dient tot ontsteking van de spring-

lading in een projectiel. Men onderscheidt: schokbuis,

tijdbuis en tijdschokbuis. Schokbuizen worden gebruikt

op projectielen, welke men in of kort na den aanslag

wil doen springen (bijv. granaten); tijdbuizen dienen

voor projectielen, welke men in een bepaald punt der

baan gelegen vóór den aanslag wil doen werken (bijv.

granaatkartetsen). Worden beide werkwijzen in één

buis vereenigd, dan spreekt men van tijdschokbuizen.

De eerste buizen, in den tijd van prins Maurits,

waren tijdbuizen en bestonden uit een houten of meta-
len lichaam, uitwendig flauw kegelvormig, inwendig

over de geheele lengte van een kanaal voorzien, dat

gevuld was met sas (regelmatig brandende buskruit-

soort). Ze warden in het projectiel vastgeklemd. De
ontsteking geschiedde aanvankelijk uit de hand, later

door middel van de vlam der geschutlading. De buizen

werden te voren op zoodanige lengte afgesneden, dat

het projectiel eerst na den aanslag sprong. Later werd
het eigenlijke buislichaam in het projectiel geplaatst,

maar werden metalen huisjes, gevuld met sas, afzon-

derlijk medegevoerd. Deze huisjes (zundertjes) hadden
de voor den brandtijd gewenschte lengte of werden met
behulp van een tempeertang voor den gewenschten
afstand getempeerd, d.w.z. op een met den afstand

overeenkomende hoogte werd in het zundertje een ope-

ning gemaakt, waardoor de vlam op het gewenschte
oogenblik in de springlading oversloeg en deze ontstak.

Eerst in 1835 zijn door den Belgischen generaal Bor-
mann de cirkelvormige horizontale saslagen ingevoerd,

waaraan in 1853 door Breithaupt verbeteringen zijn

aangebracht en welke systemen daarna verder zijn

ontwikkeld (buis Bormann).
De invoering van schokbuis dateert eerst uit

de 19e eeuw, vnl. na de invoering van het getrokken
geschut (hoewel reeds in 1649 projectielen werden ge-

bezigd, die bij het neervallen sprongen, doordat daarbij

een gehakkelde bout tegen een vuursteen wreef en de
daardoor opgewekte vuurstraal de springlading ont-

stak). De eerste schokbuizen vatten reeds vuur bij het
afgaan van het schot, maar door den schok van den
aanslag werd eerst een opening vrij gemaakt, waardoor
de vlam gelegenheid kreeg naar het inwendige van
het projectiel over te slaan en de springlading te ont-
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steken. In 1825 werd ingevoerd de zgn. percussiebuis.

Bij het treffen tegen een weerstandbiedend lichaam
werd de kop van de buis ingedrukt, daardoor werd een
naald in een wrijvingssas gedreven ofwel een op een
schoorsteentje geplaatst slaghoedje samengedrukt; in

beide gevallen ontstond een vuurstraal, die, al of niet

door in de buis aanwezig kruit versterkt, de spring-

lading tot ontsteking bracht.

Thans onderscheidt men schokbuizen met ver-
traagde en met versnelde werking (ge-

voelige schokbuizen); bij de eerste springt het pro-
jectiel even na den aanslag, afhankelijk van de aange-
brachte vertraging, bij de laatste springt het projectiel

direct bij den minsten weerstand, dien het ondervindt.
Een schokbuis met uitschakelbare vertraging kan
zoowel vertraagd als versneld worden gesteld.

De schokbuizen werken in hoofdzaak als volgt.
Bij het afgaan van het schot breekt de metalen draad,
waarmede het aanbeeld is vastgezet. Op het oogenblik,
dat het projectiel een weerstandbiedend voorwerp
ontmoet en daardoor een plotselinge vertraging onder-
gaat, schiet het aanbeeld, dat slechts zwak door een
spiraalveer wordt tegengehouden, vooruit en dringt
de scherpe punt in de slagsas van den slagdop en doet
deze ontbranden. De vuurstraal, soms versterkt door
dien van een buskruitcylinder, slaat in het projectiel

en ontsteekt de springlading. Dikwijls hangt het aan-
beeld niet aan een draad, doch is geklemd, tusschen den
bodem van de buis en een vleugelveer, waarop een
veiligheidsring rust, die van boven tegen het buis-
lichaam steunt. Bij het afgaan van het schot glijdt de
ring over de veer, waarvan de vleugels recht buigen;
bij den aanslag schiet het aanbeeld met ring en veer
naar voren. Soms is het aanbeeld voorzien van de slag-

sas en bevindt de naald zich boven in de buis.

Bij de buizen met versnelde werking is de werking
bij het afgaan van het schot als voren aangegeven. Bij

het ontmoeten van reeds geringen weerstand tegen den
kop van de buis zal de houten cylinder in den voorkant
het puntstuk naar binnen drukken, waardoor de scherpe
punt in de slagsas komt en een vuurstraal ontstaat.

Bij de vertraagde buis kan de vertraging vergroot
worden door inschakeling bijv. van een buskruit-
korrel, die eerst opgebrand moet zijn, voordat de vlam
de springlading van het projectiel kan bereiken, of wel
de vlam moet een bepaalden weg doorloopen om tot

de springlading te kunnen doordringen (labyrint

-

vertraging).

Veiligheidsinrichtingen zijn aangebracht, opdat de
buis niet kan werken gedurende het vervoer of vóórdat
het projectiel den vuurmond heeft verlaten.

Bij de t ij d b u i s berust de werking op den brand-
tijd van een kolom sas, die zich bevindt in één of meer-
dere draaibare sasringen. Door de buis te tempeeren,
d.w.z. den sasring met een bepaalde verdeeling tegen-

over een merk op het vaste deel van de b. te plaatsen,

wordt de tijd aangegeven, waarna de vuurstraal van den
sasring naar de springlading in het projectiel kan door-
slaan. De sasring begint te branden doordat bij het
afgaan van het schot door den schok een scherpe punt
dringt in een slaghoedje en een vlam doet ontstaan.

De tijdschokbuizen bevatten in één
lichaam een tijd- en een schokinrichting. Voor het
verkrijgen van groote brandtijden worden twee of

meer sasringen boven elkaar geplaatst. De vuurstraal

gaat na het verbranden van de eene saskolom op de
andere over. De maximum brandtijd op deze wijze

verkregen bedraagt ongeveer 30 sec. Aangezien deze

brandtijd voor het moderne geschut te kort is, boven-
dien de brandtijd afhankelijk is van atmospherische
invloeden en in hoogere luchtlagen niet meer regel-

matig is, is overgegaan tot invoering van mechanische
buizen. De meest bekende hiervan zijn de uurwerk
buizen. Bij het afgaan van het schot komt door
den schok het uurwerk vrij en kan uitloopen. Heeft
het uurwerk den te voren gestelden tijd geloopen, dan
heeft de wijzer gelegenheid naar boven te komen,
waardoor de slagpin vrijkomt en deze onder invloed

van de slagveer met haar punt in het slaghoedje slaat.

Alle buizen worden in het vooreinde van het pro-

jectiel geschroefd ; bij de schokbuis heeft men enkele

soorten, die in den bodem van het projectiel worden
geschroefd ((bodembuizen). Deze laatste komen voor
bij de brisantpantsergranaat (> Granaat) van kust-

en marinegeschut, omdat deze met het oog op de in-

dringing een massieve scherpe punt moeten behouden.
Een schokbuis wordt ook voor de > vliegtuigbom

gebruikt om de bom op den grond te doen springen.

Nijhoff .

Buisbloem of buisvormige bloem noemt
men het bloemdek of de bloemkroon, die een korte of

langere buis vormt, die dan in korte tandjes eindigt,

die de toppen van de tot een buis vergroeide bloem-
blaadjes zijn.

Buiskraai, > Bonte kraai.

Buiskwallcn, Siphonophoren, orde van kwallen,

die in kolonies leven. De afzonderlijke kwallen ont-

springen aan een gemeenschappelijken steel, die hol is

en met de darmholten der daaraan bevestigde kwallen
in verbinding staat; door dezen steel wordt voedsel
toegevoerd aan de leden der kolonie. Aan den topdraagt
hij een luchtblaas, waardoor de kolonie steeds rechtop
blijft zweven. M. Bruna.
Blusleiding, samenstel van gekoppelde bui-

zen. > Pijpleiding.

Buisman, proeven v a n, hebben betrek-

king op den inwendigen wrijvingsweerstand van ver-

schillende grondsoorten. Voor ongeroerd duinzand op
groote diepte vond hij, dat de hoek van inwendige
wrijving 42° bedroeg. Verder werden verschillende

grondsoorten (onder water) bij drukkingen van 1 tot

3 kg /cm2 onderzocht, waarbij 0 (= hoek van inwen-
dige wrijving) voor keileem de geringste waarde bleek
te bezitten, nl. 29° en voor grof zand de grootste, nl.
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°. De cohacsicwrijving bedroeg onderscheidenlijk

20 g/cm2 en nagenoeg nul. P. Bongaerts .

Buisscheure
, gem. en kerspel in kanton Kassei

(Fr. Vlaand.); ca. 6(5) inw., Vlaamschspr. Landbouw.
Buissenal, gem. in het N.W. van de prov. Hene-

gouwen; opp. 609 ha; 700 inw.; landbouw; oude heer-

lijkheid; kerk van de 16e eeuw.
Buisserct, Franc is cus, dr. in de beide

rechten, kanunnik te Kamerijk. 10 Febr. 1602 werd hij

bisschop van Namen; hij belegde een synode (1604) en
richtte het seminarie op. 14 Maart 1616 werd hij aarts-

bisschop van Kamerijk; stierf 2 Mei d.a.v. te Valen-
ciennes.

Buisson, H e n r i, professor in de natuurkunde
aan de universiteit te Marseille. * 1873. Verrichtte

met Abraham electrische metingen, met Fabry mat
hij de verbreeding van spectraallijnen, veroorzaakt

door het > Doppler-effect van de snel bewegende
moleculen.

Buissonville, gem. in de prov. Namen, ten N.
van Rochefort; 400 inw., grootendeels Kath.; opp.

1 426 ha; landbouw.
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Buis van Eustachius, > Gehoororgaan, >
Oor.

Buiswater ontstaat door het doen uiteenspatten

der golven door het voorschip.

Buisivormen, Tubificidae, ook wel slinger-
wormen genoemd, behooren tot de klasse der >
borstelwormen. Zij leven op den bodem onzer slooten;

Buisworm.

het achtereinde steekt in een buisvormig kokertje,

waarin zij zich bij gevaar terugtrekken; het lichaam
voert meestal een heen- en weer slingerende beweging
uit. B. komen vaak in groot aantal bijeen voor; het

bloed is rood, zoodat vaak door hun aanwezigheid

geheele plekken van den bodem rood zijn gekleurd.

M. Bruna.
Buiszwammen of Polyporaceeën, een

steelzwammenfamilie, die, in tegenstelling met de

Ï

daatzwammen, aan de onderzijde van het vrucht-

ichaam openingen vertoonen, die nu eens aan

honigraat doen denken, dan weer slechts zoo groot als

speldeprikken zijn. Uit die openingen komen de rijpe

sporen. Hiertoe behooren o.a. Boletus (boleet), Fistu-

lina (biefstukzwam), Daedalea (doolhofzwam), Meru-
lius (huiszwam), Poria, Fomes (vuurzwam) en Poly-

porus (gaatjeszwam). Bonman.
Buit, militaire term voor aan den vijand ont-

nomen strijdmiddelen, proviand, enz., hetzij door

verovering, hetzij door verzameling in door den vijand

ontruimd terrein. > Etappen- en verkeersdienst.

In het Volkenrecht is buit te onderscheiden

in buit te land en buit ter zee, welke laatste ook

> p r ij s genoemd wordt.

Bij den landoorlog is het van belang, dat art. 47

van het landoorlogsreglement plundering uitdrukkelijk

verboden heeft. Daardoor komt vast te staan, dat

in principe eigendom van particulieren veilig is.

Als oorlogsbuit mag genomen worden alles wat
aan strijdmiddelen, proviand, kortom alles wat als

roerend goed, toebehoorende aan de tegenpartij, op

het slagveld gevonden wordt, uitgezonderd zijn echter

materialen van het Roode Kruis. Overigens mag
niets toegeëigend worden (> Bezetting). L. Janssens.

Bulten A of Schanserd.iep is de geul,

die door de Dollartsükken het water afvoert van de

Westerwoldsche A. De naam Schanser- of Schansker-

diep dankt het aan de in de nabijheid gelegen plaats

Nieuweschans.
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

.

Wanneer de vasthechting van het bevruchte ei niet

heeft plaats gevonden In de baarmoederholte, spreekt

men van ectopische of buitenbaarmoederlijke zwanger-
schap. De verschillende vormen, die hiervan onder-

scheiden worden, zijn in hoofdzaak: 1° de tubair- of

eileiderzwangerschap, 2° de ovariaal- of eierstok-

zwangerschap en 3° de abdominale- of buikzwanger-
schap. Van deze soorten komt de tubair-zwanger-

schap verreweg het veelvuldigste voor. De oorzaak
van de buitenbaarmoederlijke zwangerschap is bijna

altijd gelegen in een voorafgegane ontsteking van den
eileider. Aangezien de bevruchting, samenkomst van
mannelijke zaadcel en vrouwelijke eicel, normaliter

plaats vindt in den eileider, zal na voorafgegane ont-

steking van den eileider, belemmering kunnen plaats

vinden in het voortbewegen van de bevruchte eicel

naar do baarmoederholte. Slechts uiterst zelden wordt
een normaal einde van de zwangerschap bereikt;

bijna altijd komt het óf tot heftige verscheuring van
den eileider óf tot zich soms enkele malen herhalende

en minder heftige verscheuring van den vruchtzak in

den eileider. In beide gevallen ontstaat meer of minder
hevige bloeding in de buikholte, met als gevolg pijn,

bleekzien, duizeligheid, enz. Deze verstoring van de

buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gewoonlijk

plaats in de 2e of 3e zwangerschapsmaand, soms eerder,

zoodat de vrouw niet eens wist zwanger te zijn. Meestal

is operatief ingrijpen de beste behandeling; dan wordt
de zwangere, zieke eileider met zwangerschapsproduct

en al uit het lichaam verwijderd. Bij een goede behan-

deling bestaat er weinig levensgevaar voor de vrouw.

Voor de ethische zijde zie het tweede gedeelte

van artikel > abortus provocatus, waar de geoorloofd-

heid van indirecte vruchtafdrijving behandeld wordt.

A. v . Rooy.

Buitenbezittingen, thans niet meer officiee

bestaande, doch nog zeer gebruikelijke naam voor

Nederlandsch-Indië buiten Java en Madoera en bijbe

hoorende kleine eilanden.

Buitenboordmotor is een motor, bevestigd

aan den buitenkant van een schip. Aan dezen motor
is de schroef direct verbonden. Meestal heeft hij één

cylinder, doch ook tweecylinder-motoren komen voor.

Buitenboordsklep, automatisch sluitende klep,

in de zijden of de huid van stoomschepen aangebracht

op de afvoerpijpen van de pompen.
Buiten de Kerk geen zaligheid, > Alleen-

zaligmakend.

Buitendeurtelefoon, telefonische verbinding

tusschen voordeur en bijv. keuken of slaapkamer, tot

het aannemen van boodschappen enz. Alleen de

eigenlijke b. is van een speciale uitvoering: een in

den muur in te bouwen, waterdicht kastje, voorzien

van telefoon en microfoon, soms ook van een signaal-

lampje. Speciaal geschikt voor apothekers, dokters-

woningen, pastorieën, ziekenhuizen, enz. Schnabel.

Buitendijks noemt men de ligging van gronden

aan de rivier- of zeezijde van een dijk. > Aanwas;
Gorzen; Kwelders; Uiterwaarden.

Buitengemeenten is een benaming, die ge-

bruikt wordt bij de interpretatie derNed. L. O. Wet 1920.

Wanneer een school bezocht wordt door kinderen,

die niet wonen in de gemeente, waar die school geves-

tigd is, heeft deze gemeente aanspraak op een uitkee-

ring van de buitengemeenten, d.i. van de gemeenten,
waarin die kinderen woonachtig zijn. Deze uitkeering

betreft de stichtings- of verbouwingskosten der school,

de jaarlijksche onderhoudskosten en eventueele rente-

vergoeding aan de schoolbesturen voor de geschatte

waarde der schoolgebouwen (art. 86, 104 en 205 der

L. O. Wet 1920). Widdershoven.
Buitengewone straal, > Dubbele breking.

Buitengewoon dienstplichtige, > Dienst-

plicht.

Buitenkinderen. Met b. zijn bij toepassing

der Ned. L. O. Wet bedoeld de kinderen, die afkomstig

zijn uit een andere gemeente, dan die waar de school

gevestigd is. B. tellen mee bij het wettelijk aantal
leerlingen, dat vereischt wordt voor de oprichting

eener bijzondere school in een gemeente (K. B. van
23 Febr. 1923, nr. 10). Widdershoven.
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Buitenlandsche landbouwvoorlichtiny s

-

dienst, ~> Landbouwvoorlichtingsdienst.

Buitenlandsche Zaken, > Departement van
Buitenlandscho Zaken.

Buitenleerlingen, > Buitenkinderen.

Buitenpleisterwerk. Voor dit soort > pleis-

terwerk gebruikt men een mortel van 1 deel waterkalk

op 3 deelen rivierzand, of 1 deel cement op 3 tot 4

deelen zand of 1 deel tras en 2 deelen kalk op 3 deelen

zand.

Buitenpost, dorp van ongeveer 1 750 inw.

in de Friesche gem. Achtkarspelen, aan de spoorlijn

Leeuwarden—Groningen; in B. is de secretarie der

gemeente.

Buitenreclame omvat alle reclame, die zich op

of aan den openbaren weg bevindt, ofwel van den

openbaren weg zichtbaar is. Wordt gevoerd door

middel van aanplakbiljetten, reclameborden, transpa-

ranten in trams, autobussen e.d., uithangborden,

lichtreclames, > skywriting.

Buitenschilderwerk. Voor dit schilderwerk

bezigt men bij voorkeur gekookte lijnolie, daar deze

beter tegen atmospherische invloeden bestand is

dan rauwe, waarbij voor het opdrogen een siccatief

gevoegd is.

Buitenschool is een school, die opgericht is

buiten de stad of bebouwde kom in een vrije, landelijke

of boschrijke omgeving, met het doel kinderen op te

nemen, die wegens lichaamszwakte of tot herstel van

gezondheid veel in de openlucht moeten vertoeven.

> Openluchtschool; > Openluchtonderwijs
;
> School-

bouw.
Buitenspeler, in diverse balspelen de speler,

die op den vleugel van de aanvalslinie opereert. We
onderscheiden rechts- en linksbuitenspeler, naargelang

de speler den rechter- of linkervleugel bezet.

Buitenspelregel, een der moeilijkste regels

in het hockey- en voetbalspel. De b. luidt: wanneer
een speler den bal speelt, is ieder speler van dezelfde

partij, die zich op het oogenblik van spelen dicht bij

de tegenstanders -doellijn bevindt en zich met het spel

of den tegenstander bemoeit, „buitenspel”, tenzij er

zich op zulk een oogenblik van spelen ten minste twee

(bij hockey drie) van zijn tegenstanders dichter bij hun
eigen doellijn bevinden. Een buitenspel staand speler

mag den bal niet aanraken. Niet buitenspel is een

speler bij het inwerpen, het nemen van een doel- of

hoekschop, wanneer de bal het laatst door een tegen-

stander gespeeld is, of wanneer hij zich op eigen speel-

helft bevindt. Olsthoorn.

Buitensporigheden (N e d. Recht) zijn

één der gronden, waarop scheiding van tafel en bed
gevorderd kan worden. Hoewel de wet van buiten-

sporigheden in het meervoud spreekt, is de algemeene

opvatting in de jurisprudentie deze, dat één enkele

buitensporigheid reeds voldoenden grond voor de toe-

wijzing eener vordering tot scheiding van tafel en bed

kan opleveren. De term „buitensporigheden” is de

vertaling van de in de Code civil gebezigde uitdruk-

king „excès et séviccs”. Hoewel hiermee ongetwijfeld

slechts lichamelijke mishandelingen bedoeld zijn,

gaat de Ned. rechtspraak verder, daar zij onder het

begrip „buitensporigheden” alle handelingen en

bejegeningen brengt, van zoodanig krenkenden aard,

dat een verdere samenleving niet draaglijk kan worden

geacht. Bij een beoordeeling der vraag of een bepaald

gedrag een „buitensporigheid” te achten is, houdt de

rechtspraak rekening met allerlei omstandigheden,

zooals de gewoonten der partijen, de sociale kring

waartoe zij behooren, het gedrag van den ander enz.

Hoezeer deze rechtspraak als strevende naar humane
rechtstoepassing ook sympathie verdient, zoo mag
toch de vraag gesteld worden, of zij het verkrijgen

van scheiding van tafel en bed in enkele gevallen niet

wat al te gemakkelijk maakt. Stoop.

In België wordt het begrip ,,excès et sévices”

weergegeven door „gewelddaden en mishandelingen”.

Deze zijn niet alleen grond tot scheiding van tafel

en bed, maar ook tot echtscheiding (art. 231 van
het B.W.). De restrictieve verklaring van de termen
is zonder belang, vermits het B.W. de vordering

ook verleent wegens grove beleediging, d.w.z. elke uit-

lating, elke handeling, elke onthouding, elke gedraging,

waardoor de andere echtgenoot zwaar gekrenkt wordt

in zijn eer of in zijn waardigheid. > Echtscheiding.

V. Dievoet.

Buitenveldert, dorp in de Noord-Holl. gem.

Nieuwer Amstel, waarvan een deel bij Amsterdam is

gekomen; de parochie B., met weeshuis en begraaf-

plaats, ligt in Amsterdam.
Buitenvervolgingstelling, > Beschikking.

Buitenvuur, rooster, buiten den stoomketel

aangebracht.

Buitenwereld , realiteit der. De zinne-

lijke ervaring is een der bronnen van ons menschelijk

kennen (> Kenbronnen). Vandaar heeft de wijsbegeerte

zich vanouds bezig gehouden met de vraag, of onze

zinnelijke ervaring een getrouw beeld geeft van een

buiten ons bewustzijn bestaande wereld.

A) Het idealisme aanvaardt geen ander

kenobject dan onze bewustzijnsinhouden (> Bewust-
zijnsphilosophie). Volgens het absoluut idealisme

bestaat er buiten het bewmstzijn geen enkele realiteit

(Hegel: was vemünftig ist, das ist wirklich, und was

wirklich ist, das ist vemünftig). Het gematigd idealis-

me loochent ófwel enkel het bestaan eener stoffelijke

wereld (> Acosmisme: Berkeley), ófwel enkel de ken-

baarheid eener werkelijk bestaande b. (> Transcen-

dentalisme : Kant).

B) Het realisme erkent bestaan en kenbaar-

heid eener b. 1° Het c r i t i s c h realisme blijft

echter vasthouden aan de idealistische stelling, dat

als eigenlijk en onmiddellijk kenobject alleen onze

bewustzijnsinhouden kunnen gelden (wat wo het eerst

kennen, is van psychischen aard). Met behulp van het

oorzakelijkheidsbeginsel kunnen we dan uit deze

bewustzijnsinhouden als gevolg besluiten tot bestaan

enwezen eener b.als hun geëvenredigde oorzaak (Külpe,

Mercier, Gemelli, Geyser). Aldus tracht men het

idealisme door het idealisme te overwinnen.

Dit critisch realisme verwerpt natuurlijk de realiteit

der zinnelijke qualiteiten (kleur, klank, enz.): in de

werkelijkheid beantwoorden hieraan enkel quantita-

tieve oorzaken (bepaalde trillingsverschijnselen), die

door onze zinnen als qualiteiten worden geduid (sluit

men zijn oogen en ooren, dan is de b. kleur- en klank-

loos); een opvatting, die van ouds haar vertegen-

woordigers onder wijsgeeren en natuurkundigen telde

(Democritus, Galilei, Gassendi, Mersenne, Descartes,

Locke, Hobbes) en in de leer der specifieke zintuig -

energie van Joh. Müller (1833) haar subjectivistische

ontwikkeling vond. Sommige critische realisten gingen

nog verder en verwierpen ook de realiteit der quanti-

teit (uitgebreidheid, enz.): in de werkelijkheid beant-

woorden hieraan insgelijks enkel transcendente oor-

zaken, die op onze zinnen inworkend uitgebreidheids-
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gewaarwordingen doen ontstaan (Herbart, Einstein).

Het critisch realisme staat hier niet ver meer van het

idealisme, dat, gelijk gezegd, de mogelijkheid verwerpt

om tot de kennis dier transcendente oorzaken zelf door

te dringen (Kant).

Omgekeerd zijn er wel, die de realiteit der zinnelijke

qualiteiten verwerpen, zonder nochtans critisch realist

te willen zijn (Gründer).

2° Het natuurlijk realisme houdt vast aan

de algemeene overtuiging, dat de zinnelijke qualiteiten

en quantiteiten der b. onmiddellijk en naar haar wezen

door ons worden gekend: onze zinnen zijn de > ken-

gronden dier qualiteiten en quantiteiten, welke

omgekeerd de zijnsgrond zijn onzer zinnelijke kennis

(Aristoteles, H. Augustinus, H. Alb. de Groote,

H. Thomas v. Aquino; Pesch, Farges, Urraburu,

Willmann, Willems, Gredt, Gény, De la Vaissière,

Frick, enz.). Dit natuurlijk realisme erkent daarbij

ten volle de beteekenis van subjectieve factoren bij het

kennen dezer werkelijk bestaande b., die vaak oorzaak

zijn, dat we er slechts een onzuiver en misleidend beeld

van hebben. Het is dan ook niet te vereenzelvigen

met een naïef realisme, waarin a priori de stelling

wordt opgezet, dat onze zinnelijke kennis absolute

gelijkheid vertoont met de b.: de zon zou ongeveer een

voet groot zijn, omdat we ze zoo groot zien (Epicurus).

L i t. : Jo8. Gredt O.S.B., Unsere Auszenwelt (1921).

v. d. Berg.

Buitenzorg . I. Atdeeling (residentie), provincie

West-Java, omvat de regentschappen Buitenzorg,

Soekaboemi en Tjiandjoer. Opp. 11 615,1 km2
;

hiervan zijn 209 739 ha droge en 178 400 ha natte

bouwvelden (sawah’s) der Inheemsche bevolking. De
vorm van het Inheemsche grondbezit is erfelijk indivi-

dueel. Het aantal erfpachtperceelen voor grootland-

bouw is 191 tot een totaal uitgestrektheid van 149 136

ha. Het oppervlak particuliere landerijen (plantages

met overheidsrechten) bedroeg eind 1931 nog

216 316 ha, toebehoorend aan 24 ondernemers. Van de

particuliere landerijen (een rechtstoestand die niet

gewenscht wordt) zijn vanaf 1919 tot en met 1931 door

het gouvernement teruggekocht 129 280 ha; de terug-

koopsom hiervan bedroeg 19 023 259 gld. Deze ter-

reinen zijn met Inlandsche rechten aan de Inheemsche

bevolking, dan wel, meest in erfpacht, aan niet-

Inheemschen uitgegeven. Het Noordelijk deel is vlak,

ter hoogte van de stad Buitenzorg wordt het terrein

heuvelachtig, waaruit in het Westen verschillende

toppen en in het Zuiden de Gedeh (2 962 m) en de

Salak (2 216 m) oprijzen. Meer naar het Zuiden blijven

de heuvels doorloopen tot het Zuiderstrand. De
Inheemsche bevolking teelt rijst (er zijn 115 rijstpel-

molens) en thee. Aan de Zuidkust worden (eetbare)

vogelnestjes gewonnen. Het aantal niet-Inlandsche

cultuurondememingen is groot. Daarop wordt vooral

thee (119 ondernemingen), rubber (58 ondernemingen)
en sereh (24 ondernemingen) geplant. Zielental bedroeg

eind 1930: 10 877 Europeanen, 2 162 508 Inheemschen,

37 577 Chineezen en 2 035 andere Vreemde Ooster-

lingen, in totaal 2 212 997 zielen; bevolkingsdichtheid

is 190 per km2
. De Inheemsche bevolking bestaat uit

Soendaneezen; in het Zuiden werken veel Javanen
op ondernemingen. Brokx.

II. Regentschap, afdeeling Buitenzorg, provincie

West-Java, omvat de districten Buitenzorg, Tjawi,
Paroeng, Leuwiliang, Djasinga, Tjibinong en Tjiba-

roesa, is in het Noorden vlakte, meer naar het Zuiden
heuvelland, terwijl op de Zuidgrens zich meerdere

toppen verheffen (Salak 2 198 m en het Gedeh-complex

met de Pangerango en Mandalawangi 3 022 m).

Het klimaat is in de vlakte warm, in het heuvel- en

bergland mild. De vruchtbaarheid is in het algemeen

zeer groot. Nog zeer vele particuliere landerijen komen
voor, het district Tjibaroesa bestaat zelfs geheel uit

particuliere landerijen, tezamen vormend de „Michiels

Amold Rijstlanden”. Door de aanwezigheid van

articuliere landen bleef dit ressort in ontwikkeling

ij andere regentschappen ten achter. Op de particu-

liere landerijen wordt veel rijst geplant, verder ook

thee, rubber, koffie, kina, serehgras, klappers en olie-

palm. Het aantal cultuurondememingen, geen parti-

culiere landerijen zijnde, is aanzienlijk. De daarop

geteelde gewassen zijn dezelfde als bovengenoemd.

De door de bevolking verbouwde producten zijn in

hoofdzaak rijst, maïs, aardnoten, thee, vruchten,

groenten, aardappelen en bloemen. De staatsspoorlijn

van Batavia naar Bandoeng via Soekaboemi door-

snijdt dit regentschap. Zielental bedroeg eind 1930:

990 515 Inheemschen, 6 553 Europeanen, 23 808

Chineezen en 1 448 andere Vreemde Oosterlingen.

Opp. 3 741,20 km2
,
bevolkingsdichtheid 273,1 per km2

.

De Inheemsche bevolking bestaat uit Soendaneezen.

III. Gemeente, hoofdplaats van de afdeeling,

het regentschap en het district Buitenzorg. Per

staatsspoor verbonden met Batavia en via Soekaboemi

met Bandoeng. Het aantal inw. bedroeg einde 1930:

5 235 Europeanen, 61 935 Inheemschen, 7179 Chi-

neezen en 1 084 andere Vreemde Oosterlingen, totaal

66 431 zielen
;
hiervan waren 1 880 Europeanen en

30 niet-Europeanen Katholiek. De inheemsche naam
van B. is Bogor.

In 1745 werd aan gouvemeur-gcneraal van Imhoff

een uitgestrekt terrein afgestaan om daarop een land-

huis te doen bouwen. Van Imhoff noemde dit landgoed

Buitenzorg. Het kasteel, dat hij er op deed bouwen,

werd eenige malen vergroot tot het bij een aardbeving

in 1834 instortte. Kort daarop verrees op dezelfde

plaats het tegenwoordig paleis van den gouvemeur-

generaal, gelegen in een prachtig park, deel van

’s Lands plantentuin. Sedert meer dan een eeuw

is B. de normale verblijfplaats van den gouvemeur-
generaal. Het bureau van diens stafpersoneel, de

Algemeene Secretarie genaamd, alsmede het Departe-

ment van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn te B.

gevestigd. Beroemd is ’s Lands plantentuin te B.;

deze tuin met de daarbij behoorende laboratoria en

musea heeft een wereldfaam, wordt jaarlijks door

geleerden van allerlei nationaliteit bezocht.

B. heeft verscheidene instellingen van onderwijs,

o.a. opleidingsscholen voor land- en tuinbouw, een

veeartsenijschool, een opleidingsschool voor personeel

der algemeene politie, een Mulo-school, Europeesche,

Hollandsch-Inlandsche, Hollandsch-Chineesche en

Inlandsche scholen. Er is een modem ingericht krank-
zinnigengesticht voor alle landaarden. Sedert 1905
is B. een gemeente; de gemeenteraad, oorspronkelijk

voorgezeten door den assistent-resident ter plaatse,

wordt vanaf 1920 gepresideerd door een burgemeester.

Het aantal raadsleden bedraagt 15. In 1885 werd
pastoor Claessens benoemd tot eersten pastoor van B.
Hij richtte kort na zijn optreden een weeshuis voor
jongens op, het St. Vincentiusgesticht genaamd, dat,

met 6 jongens begonnen, niettegenstaande alle zorgen

en bezwaren uitgroeide tot een grootsche instelling,

welke in den loop der jaren onnoemelijk veel goed heeft

gedaan. In 1900 vonden 80 jongens een onderkomen,
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in 1907 waren er 186, thans zijn er 220. Tot 1926 was

de pastoor van B. directeur van dit opvoedingsgesticht,

sedert is de leiding opgedragen aan de Broeders van

O. L. V. van Lourdes te Dongen. Vanaf 1928 bezoeken

de Vincentiusjongens de in dat jaar geopende R. K.

lagere school die onder leiding van dezelfde Broeders

staat. Een tweede monument van liefdadigheid te B.

is de stichting „Jeugdzorg”, vrucht van het initiatief

en den arbeid van de familie dr. Schmutzer. Deze

stichting bedoelt de opname en de verzorging van

kinderen van den baby-leeftijd tot 6 jaar, die om een

of andere reden de moederzorg moeten ontberen.

Sedert jaren heeft B. een Kath. meisjesschool,

staande onder leiding van de zusters Ursulinen; deze

school omvat thans een huishoudschool, een Mulo-

school, een Europeesche lagere school, een Hollandsch-

Chineesche school en fröbelscholen.

Drie pastoors verleenen momenteel geestelijke hulp,

14 broeders en 27 zusters wijden zich aan onderwijs

en opvoeding, terwijl tal van Katholieke vereeni-

gingen van allerlei aard bloeien. Brokx.

De plantentuin te Buitenzorg werd in

1817 ingericht door C. G. Reinwardt. Hij hoopte

door het bestudeeren van de Indische gewassen de

culturen te verbeteren, waardoor de welvaart zou

toenemen. In het begin werd er wel aan het doel

beantwoord, maar daarna raakte de instelling door

bezuinigingsmaatregelen in verval. Daarin kwam in

1827 verbetering door toedoen van Teysmann, die van

1830— ’69 hortulanus was. Directeuren waren

C. L. Blume (1822— ’26), R. H. C. Scheffer (1868— ’80),

Melchior Treub (1880—1909) en J. C. Koningsberger;

laatstgenoemde is onlangs benoemd tot hoogleeraar

in de plantkunde te Utrecht.

Aan den tuin zijn verschillende instituten verbonden,

die verschillende uitgaven bezorgden: Annales du

Jardin botanique de Buitenzorg; Teysmannia; Mede-

deelingen uit ’s lands Plantentuin en Verslagen om-

trent den staat van ’s lands Plantentuin.

Bij den plantentuin behoort de bergtuinte Tjibodas.

Bonman .

Buizen , > Buis.

Buizenketcl, > Vlampijpketels
;

Waterpijp-

ketels.

Buizenpost is een installatie voor de overbren-

ging van kleinere voorwerpen, meer speciaal brieven,

schriftelijke mededeelingen enz., tusschen de verschil-

lende bedrijfsafdeelingen. Zij bestaat uit een bus-

verbinding waardoor, door middel van een exhauster,

met perslucht of zuiging, de voorwerpen worden ver-

plaatst. Bij de enkelvoudige buisverbinding kan slechts

gelijktijdig in één richting van de installatie worden

gebruik gemaakt. Door middel van een lampje, dat

zich ontsteekt wanneer een voorwerp in de buis wordt

gebracht en dat ophoudt te branden wanneer het voor-

werp de buis verlaat, wordt aangegeven, dat de ver-

binding in gebruik is. Bij de dubbele verbinding (twee

buizen) kan tegelijkertijd van de installatie in beide

richtingen wrorden gebruik gemaakt. De verbinding

van meerdere afdeelingen onderling wordt tot stanc

gebracht door een centrale, waarheen alle voorwerpen

eerst gaan en van waaruit ze verder worden verzonden.

Natuurlijk kunnen ook bepaalde afdeelingen direct

met elkaar in verbinding staan. Tusschen meerdere

afdeelingen kan de directe verbinding worden verkre-

gen door een wisselsysteem. Daarbij worden dan 5 tot

10 afdeelingen op één ringleidinjg aangesloten. De uit-

werping der voorwerpen geschiedt door middel van

wissels, die in werking wTorden gesteld ófwrel door een

drukknopsysteem, ófwel door het aandraaien op een

nummerschijf, ongeveer op de wijze als bij de automa-

tische telefoon, van het nummer van de betreffende

afdeeling, ófwel door een op de transportbussen aange-

brachte rem
,
die, door haar op de bus in te stellen op het

nummer van een afdeeling, haar daar tegenhoudt en

uitwerpt. Er bestaan ook installaties, waarbij de te

verzenden schriltelijke mededeelmgen niet in bussen

worden gedaan.

Toepassing: In bedrijven w^aar het noodig

is, dat de verschillende afdeelingen snel en eenvoudig

met elkaar in verbinding staan, zooals bijv. in hotels

(keuken en restaurant), banken (uitbetalingsloketten

en boekhouding), warenhuizen met centrale-kassa;

dagbladdrukkerijen (redactiebureaux en zetterij).

Lit.

:

Schulze-Manitus, Nahtransport (1927).

C. Janssens.

Buizerd (Buteo buteo of vulgaris),

roofvogel, 67 tot 60 cm lang. Bovenzijde bruin met

lichte randen om de veertjes, staart korter dan bij

andere roofvogels; onderzijde licht met donkerbruine

lengtevlekken, washuid en pooten geel, staart met 10

tot 14 donkere dwrarsbanden. Komt in den winter veel-

vuldig in ons land. De b. voedt zich met muizen,

mollen, kikvorschen, ratten, zeer weinig met (zieke?)

vogels. Het legsel bestaat uit 2 tot 4 wit- of groenachtig

gekleurde eieren, die soms met bruine vlekjes getee-

kend zijn. Bernink.

Buizingen, gem. in Z.Brabant, ten Z. van Brus-

sel; ca. 3 700 inw.; opp. 414 ha. Landbouw; textiel-

nijverheid. Oud kasteel, eigendom der Tassis’ in de

17e eeuw. De voormalige parochie Eizingen werd bij

Buizingen ingelijfd in 1802; kerk gesloopt in 1839.

Lit.: M. J. Van de Weghe, Geschiedenis van Buysin-

ghen-Eysinghen (Halle 1928).

Bufalance, Spaansche districtshoofdplaats in

Andalusië (37° 54' N. en 4° 23' W.). Textiel- en leder-

industrie. Handel in olijven. Ca. 12 600 Kath. inw.

Vervallen Moorsch slot met zeven torens van 936.

Bukcn, gem. in Z.Brabant, ten N.O. van Brussel;

ca. 400 inw.; opp. 216 ha. Landbouw'. In 1914 zijn de

kerk en een groot aantal huizen door de Duitschers

platgebrand.

Bukentop, Hendrik, Franciscaan, lector

der theologie en H. Schrift te Leuven; uitstekend

Hebraïst, f 1716. Hoofdwerk, in zijn tijd van groot

belang: Lux de luce (Keulen 1710).

Lit.: S. Dirks O.F.M., Histoire littéraire et biblio-

graphique des frères mineurs de l’observance de S.

Fran^ois en Belgique et dans les Pays-Bas «(Antwerpen

1885, 350).

Bükk-gcbcrgte, N. Hongaarsche Palaeozoï-

sche formatie, bedekt met kalklagen; karstverschijn-

selen. Aan den Z. rand voortzetting van den vulkani-

schen krans. (> Hongarije). Hoogste top: Istallókö

(960 m). Toerisme (> Lüafüred).

Bukovina 9 > Boekowina.

Bukowski, > Biegeleisen en Bukowski.

Buksboom(pje), •> Palmboompje.

Bul, naam voor een pauselijk schrijven,

doorgaans op zwaar en geelachtig perkament. Als

opschrift draagt ze den naam van den regeerenden

paus, zonder zijn naamnummer, met de kenspreuk:

„Bisschop, dienaar der dienaren Gods” (Episcopus,

servus servorum Dei). Behalve de bullen, welke,

zooals die der heiligverklaringen, in het Consistorie

door Zijn Heiligheid zelf en al de aanwezige kardinalen
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worden onderteekend, dragen alle andere de handtee-
kening van den kardinaal-kanselier der Roomsche Kerk
en van een anderen kardinaal, ambtshalve bij het op-

Zegels van bullen van de pausen Stephanus II, Leo X
en Pius XI.

maken der oorkonde betrokken. De stijl eener bul is

veelal plechtig; en aan bullen betreffende gewichtige
aangelegenheden hangt een zegel, met veelkleurige
draden uit zijde of hennep aan het perkament vastge-
maakt. Bullen van minder belang dragen het roode
inktzegel, waarop de hoofden van de apostelen Petrus
en Paulus, omgeven met den naam van den paus en
diens naamnummer, afgebeeld staan. De naam van
bul (bol) vindt zijn oorsprong in den vorm zelf van
het zegel, dat veelal uit lood, bij uitzondering uit goud
is vervaardigd. Op de eene zijde staan, met een kruis
tusschen beide, de hoofden van Petrus en Paulus afge-
beeld; de keerzijde draagt als opschrift den naam des
pausen, bijv. Pius PP.XL Vromant.
Bularchus van Samos zou vlg. de overleve-

ring door zijn schildering van de overwinning der
Kimeriërs op de Magnesiërs een typische vertegen-
woordiger zijn van de vroeg-Ionische schilderkunst op
ceramiek.

Bulbair-paralyse noemt men de verlamming
ten gevolge van aandoeningen der zenuwen, die hun
kernen in den bulbus medullae (= verlengde merg)
hebben. Door deze verlamming treden spraak-, slik-,

kauw- en phonetische bezwaren op. Voor progres-

sieve bulbairparalyse, > Amyotropische lateraal-
sclerose . P s e u d o-bulbairparalyse noemt men een
op b. lijkend ziektebeeld, dat veroorzaakt wordt door
dubbelzijdige haarden aan de basis der groote hersenen;
deze haarden ontstaan ten gevolge van aderverkalking
of opgetreden kleine beroerten. Klessens.
Bulhocodium

, van de familie der lelie-
achtigen (Liliaceae), heeft twee soorten. Uit
Zuid-Europa afkomstig is de B. v e r n u m, wolbol
geheeten, welke hier soms op zonnige zandgronden als

sierplant gekweekt wordt. Het is een bolgewas met
purperviolette bloemen.

t
Bülbring, K a r 1, Duitsch Anglist. * 1863 te

Voerde in Westfalen, f 1917 te Bonn. Stud. Bonn en
Berlijn; privaatdocent Heidelberg in 1890, prof. te

Groningen in 1893, te Bonn in 1900. Tegelijk mede-
redacteur van Bonner Studiën z. eng. Philologie sedert
1909.

W erken: Geschichte des Ablauts (1888) ;
Defoe’s

Compleat English Gentleman (1890) ; The earliest
english Prose Psalter (1891) ; Altenglisch Elementarbuch
(I 1902) ; Die Schreibung des eo im Ormulum (1905)

;

Untersuchungen z. mittelengl. Metrik (1913) — Lit.

:

Uitvoerige biographie in : Chronik der Rheinischen
Friedr.-Wilhelm Univ. Bonn für 1916 (Jg. 42, 1917
34 vlg.).

Bulbus, > Bol (2°).

Bulbus Seillae is de bol van U r g i n e a
maritima van de familie der lelieachtigen (Li-
liaceae), en is voor de geneeskunde van beteekenis.
Deze bol heeft een roodbruine huid en een bitteren,

slijmerigen inhoud, welke blaren op de huid veroor-
zaakt. Het levert een bekend middel tegen waterzucht,
doch werkt brakend en vergiftigend, indien in te groote
hoeveelheid gebruikt. Dit Noord-Afrikaansch gewas
werd door de oude Egyptenaren beschouwd als genees-
middel tegen typhus, waarvoor zelfs in Pelusium ter

eere van dezen bol een tempel werd gebouwd. Als
afweer tegen betoovering werd zij aan de huisdeur
bevestigd. De azijn, uit deze bollen gewonnen, was
ook in de Oudheid zeer bekend. Bouman.
Bulbijzer is een

> profielijzer (van de
hierbij afgebeelde door-

snede), dat voornamelijk
in den scheepsbouw gc-

gebruikt wordt.

Buldog, > Honden.
Bulgaarsche

> Bulgarije.

Bulgaren, oorspron- Bulbijzer.

kelijk een volk van Turk-
sche afkomst, dat het eerst bekend is als wonend aan de
beneden-Wolga, en dat een Oeral-Altaïsche taal sprak.
In de 7e eeuw kwamen de B. naar den Balkan en von-
den daar een Z.Slavisch volk, waarmede zij zich
assimileerden. Men treft thans buiten Bulgarije nog B.
aan in Macedonië, Turkije, Albanië, Bessarabië en
Roemenië. Voor aantal, middelen van bestaan e.d.,

> Bulgarije (Bevolking en Geschiedenis). De B. zijn

eenvoudige, goedmoedige en gastvrije lieden.
Lit.: Tsenoff, Die Abstammung der B. (1930).

v. Son.
Missie. Het Christendom vond eerst definitief

ingang bij de B. onder Boris I (852—890). Onder
diens zoon Simeon werd de Kerk volledig georgani-
seerd. Veel moeilijkheden bracht de sekte der Bogo-
milen. Gedurende de eeuwen was steeds de verhouding
der B. tot Rome of Byzantium het brandend vraagstuk,

O O
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waarbij de politieke belangen zich zeer sterk deden

gevoelen. In 927 werd door Rome het patriarchaat

der B. erkend. Slechts bij tusschenpoozen was de ver-

houding tot Rome goed, totdat in 1235 de unie voor

eeuwen lang werd verbroken; in de 19e eeuw werd

het pauselijk primaat door een deel der B. erkend.

Voor aantal Orthodoxen enz., -> Bulgarije (Bevolking).

L i t. : Dict. Theol. Cath. (II, 1177 vlg.) ;
Lex. Theol.

Kirche (II, 625 vlg.). v. d. Borne.

Bulgarije, staat in het O. van het Balkanschier-

eiland. Opp. 103 146 km2
;

vlg. schatting 1931:

6 006 000 inw., 58 per km2
.

Bouw. Het N. deel van B. is een met löss bedekt

vruchtbaar tafelland, waarin de zijrivieren van den

Donau diepe dalen hebben uitgeslepen. Ten Z. van dit

plateau ligt de Balkan, die aan den anderen kant steil

helt naar een reeks bekkens, waardoor o.a. de Toendsja

stroomt en die naar het Z. worden afgesloten door den

Anti-Balkan. Meer naar het W. ligt het plateau van

Sofia met de Vitosa, die men wel als een verlengde

van den Anti-Balkan opvat. Deze Vitosa sluit echter

ook aan bij het Rhodope-massief, dat met de dalen

van Stroema en Mesta het geheele Z.W. van B. vult.

Het Z.O. van B. wordt gevormd door de vlakte van

O. Roemelië, in het W. doorstroomd door den boven-

loop der Maritza.

Klimaat. Dit vertoont in hoofdzaak continentale

kenmerken, alleen in het Z. en O. is de winter zachter.

De gemiddelde Januari-temperatuur is voor Sofia

(500 m hoog) —2,7° C, Pleven (200 m) —2,2°, Philip-

popel (160 m) —0,1°, Boergas (15 m) 1,1®. De zomer-

temperatuur is in de vlakte hoog: Juli-gemiddelde

ca. 23° C; Sofia heeft door hooger ligging slechts 20,5°.

De neerslag bedraagt in de vlakte 500—700 mm per

jaar, de gebergten komen meestal tot 1 000, op enkele

plaatsen zelfs tot 2 000 mm per jaar. De meeste

neerslag valt in den zomer, het minimum ligt in den

herfst, in het W. zelfs in den winter. Daaruit blijkt

wel, dat het klimaat van B. de zuiver mediterrane

trekken mist. In de gebergten valt des winters veel

sneeuw.
Planten en dieren. Het W. van B. vertoont de

flora van Midden-Europa; het N.O. (uitgezonderd de

Deli Orman) neigt tot het steppenkarakter van Z. Rus-

land; in het Z. en Z.O. dringen de planten van het

Middellandsche-Zeegebied binnen. Daar groeien in

do vlakte olijf en altijd-groene eik, alsmede katoen,

rijst en suikerriet. Hoewel B. door roekelooze ontbos-

sching geleden heeft, bezitten de gebergten en ook de

Deli Orman nog veel wouden (tot 1 200 m hoogte

loofboomen, tot 1 900 m naaldboomen). Daarin leven

nog beren en wolven; in de vlakten van Zuid-B.

komt de jakhals voor.

Bevolking. > Bulgaren. Volgens de laatste volks-

telling (1926) bezat B. 5 478 741 inw., waarvan

4 455 355 Bulgaren (81,3%) en 577 552 Turken

(10,5%; in het Z.O. en O.). Verder zijn er bijna 2%
Zigeuners, ca. 1% tellen de Roemenen (vnl. bij Widin),

de Joden (vnl. te Sofia) en eveneens de Grieken

(langs de kust der Zwarte Zee; hun aantal neemt

sterk af), kleinere getallen vertoonen de Armeniërs,

Duitschers en Aromoenen. In 1930 werd de totale

bevolking geschat op 6 006 000.

De religieuze indeeling was in 1926 aldus: Orthodox

4 568 773 (83,4%), Mohammedaansch 789 296 (14,4%;

nl. de Turken en de Pomaken), Isr. 46 431 (0,9%),

Kath. 40 347 (0,7%), Armeensch-Gregoriaansch 25 402

(0,5), Protestant 6 735 (0,1%). De Bulgaarsche

Orthodoxe Staatskerk (door den patriarch te Konstan-

tinopel in 1870 schismatiek verklaard) wordt bestuurd

door den exarch te Sofia met de H. Synode, elf aarts-

bisschoppen en zes bisschoppen. De Kath. bisschop

van Nicopoli (thans een Nederlander, nl. mgr.

D. J. Theelen C.P.) zetelt te Russe. In Sofia

resideeren de Mohammedaansche grootmoefti en de

Joodsche opperrabbijn. > Bulgaren (Missie).

De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 58 per km2
;

aanmerkelijk lager cijfer vertoonen het Rhodopegebied

en het geheele Z.O. (20—40 per km2
). Het aantal

analphabeten was in 1926: 26,5% van de mannen en

53,6% van de vrouwen.

Middelen van bestaan. De landbouw verschaft

onderhoud aan 80% der bevolking; */8 van het land is

daarvoor in gebruik; kleingrondbezit overweegt sterk.

Hoofdproducten zijn tarwe, maïs (in het N.) en

tabak. Verder worden vnl. geteeld: gerst, rogge, haver,

suikerbieten, aardappelen, rijst en katoen, de beide

laatste in het Maritza-dal. Rozenolie wordt gewonnen

op de Z. helling van den Balkan en aan beide zijden

van den Anti-Balkan. De veeteelt wordt minder

goed verzorgd dan de landbouw, hoewel in de laatste

jaren het aantal runderen (1926: 1 817 437) en varkens

(1 002 089) sterk is toegenomen. Schapen (8 739 803)

worden veel gehouden in het O. en in de Rhodope.

Het voornaamste trekdier is de buffel, daarnaast zijn

er veel paarden (482 180). Verder moeten nog vermeld

worden de geiten (1 260 647), die in onvruchtbare stre-

ken wrorden gehouden, het pluimvee en de zijde-

rupsen.

B. bezit veel delfstoffen. De ontginning

daarvan dateert reeds van eeuwen her, maar was voor

enkele decennia vrijwel tot stilstand gekomen. Ze wordt

thans van staatswege krachtig bevorderd. De kolen

-

productie — meest Tertiaire bruinkolen — bedraagt

l1 /2 h, 2 millioen ton en is ruim voldoende voor eigen

behoeften (bij Sofia en Gabrovo). Kopererts wordt

gedolven bij Wratza en Boergas ;
looderts bij Köstendil.

Ijzer- (Rilo Gebergte, Boergas) en zinkerts worden

niet ontgonnen. Zeezout wordt gewonnen bij Anchialos.

De industrie bctcekent niet veel, is grooten-

deels landbouwindustrie (suiker en meel), verder wat

ijzer- en wolindustrie. Handwerk en huisnijverheid

worden wel druk beoefend: metaalbewerking, wol- en

tapijtweverij.

Handel. Geëxporteerd worden vooral agrarische

producten: tabak (40% der totale uitvoerwaarde),

granen, meel, eieren, rozenolie en ruwe zijde; geïm-

porteerd worden vnl. fabrikaten: textiel- (30%)

en ijzerwaren, machinerieën en minerale oliën. De

voornaamste invoerlanden waren in 1931: Duitsch-

land (23%), Italië (14%), Engeland (13%), Tsjecho -

Slowakije (9%), Oostenrijk (7%) en Frankrijk (/%); de

uitvoer richtte zich naar Duitschland (30%), Oosten-

rijk (17%), Italië (6%), Tsjecho-Skowakije (5%).

Nederland deelde in 1931 voor 2,1% in den import en

voor 2,9% in den export.

Verkeer. De belangrijkste havens zijn Varna

en Boergas aan de Zwarte Zee en Widin, Lom-Palanka,

Nikopoli, Svistov en Roestsjoek aan den Donau.

Uitgaand scheepvaartverkeer 1930: Zwarte-Zeehavens

5 963 schepen, 1976 464 ton; Donauhavens ong.

11 500 schepen, ca. 2 300 000 ton.

Het spoorwegnet (1930: 2 930 km) behoort aan den

Staat. De belangrijkste lijn is de Oriënt-expres over

Sofia en Philippopel. Twee spoorlijnen passeeren

den Balkan, nl. langs Isker en Jantra.
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Bestuur. B. is een koninkrijk, de koning draagt
den titel van tsaar, de volksvertegenwoordiging
(Sobranje) bestaat uit één kamer en wordt gekozen
volgens algemeen mannenkiesrecht.
De vlag van B. vertoont drie horizontale banen:

wit, groen, rood; het wapen is een gekroonde gouden
leeuw op een rood veld met kroon daarboven.
L i t. : W. K. Wei8S-Bartenstein, Bulgariens Volks-

wirtsehaft und ihre Entwicklungsmöglichkeiten (1918)

;

H. Grothe, Bulgarien (1921) ;
A. Penck, Geologische und

geomorphologische Probleme in Bulgarien (1925)

;

Seraphim, Bulgarien (1927).

Staatkundige indeeling (volkstelling 31 Dec. 1926).

district (Okrag) km2 inw. per km2

Boergas 13.618 484.759 36
Chaskowo .... 4.965 245.354 49
Köstendil . . . 3.970 243.493 66
Mastanli .... 3.945 183.828 47
Pachmakli . . . 2.763 68.860 25
Petrisch 6.798 186.040 28
Philippopel . . . 9.906 561.021 57
Pleven 7.637 431.804 57
Roestsjoek .... 4.934 341.648 69
Soemla 5.993 359.485 60
Sofia 9.240 641.135 69
Stara-Zagora . . . 6.636 326.285 49
Tmovo 7.799 505.251 65
Varna 3.810 230.121 60
Widin 4.236 276.904 65
Wratza 6.896 392.753 57

Schatting 1931:

103.146 5.478.741

6.006.000

53
58

Voornaamste steden.

inw. (1926)

Sofia 213.002
Philippopel (Plovdiv) 84.655
Varna 60.563
Roestsjoek (Russe) 45.788
Boergas 31.157
Pleven (Plewna) 28.755
Sliven (Sliwno) 29.263
Stara-Zagora 28.957
Chaskowo 26.256
Soemla (Sjumen) 25.137
Jambol 23.037
Tatar Pasarzik 21.578
Wratza 15.643
Köstendil 15.440
Tmovo 13.000
Svistov 13.000
Tsjirpan 12.000
Lom-Palanka 11.000
Kazanlik 11.000

Hoek.
Geschiedenis. Nadat de Bulgaren in de 7e eeuw in

den Balkan verschenen waren en zich geheel geassi-
mileerd hadden met de aldaar wonende Z. Slaven
en onder Boris den Heiligen (853—889) het Chris-
tendom in 865 aanvaard hadden, waren zij onophoude-

lijk in strijd met het Oost-Romeinsche Rijk. Tsaar
Simeon (893—927) belegerde Konstantinopel drie

maal en stichtte het Bulgaarsch-Walachijsche Rijk
met de hoofdstad Preslav, dat behalve B. zelf ook
Hongarije, Roemenië, Servië, Albanië en Macedonië
omvatte. In 1018 reeds werd deze staat door het

Oost-Romeinsche Rijk vernietigd en bleef slechts als

een veel kleinere Bulgaarsche staat bestaan met de
hoofdstad Tmovo, die in 1393 door de voortdringende
Turken vernietigd werd. Voortaan behoorde B. tot

Turkije en elk nationaal gevoel der Bulgaren werd
wreed onderdrukt. Eerst in de 19e eeuw ontwaakte B.
In 1870 werd de Nationaal Bulgaarsch-Orthodoxe
Kerk gesticht, d.i. gescheiden van het Orthodoxe
patriarchaat van Konstantinopel, en na den Russisch-
Turkschen oorlog van 1877— ’78 kreeg B. een eigen
vorst, hoewel nog onder souvereiniteit van den sultan.

Onder Russischen invloed werd prins Alexander
van Battenberg tot vorst gekozen, doch toen hij zich
na een oorlog met Servië aan dien invloed wilde ont-
trekken, in 1886 tot afstand gedwongen. In 1887
werd de Kath. prins Fcrdinand van Saksen-Coburg
vorst van B. Eerst in 1896 werd hij als zoodanig door
de Porte en door Rusland erkend. Hij liet zijn zonen
tegen den wensch hunner moeder, prinses van Panna,
in de Orthodoxe Kerk doopen. De Bulgaarsche benden
(Komitadjis) in Macedonië verwekten voortdurend
woelingen met Turkije en Servië. In 1908 verklaarde
Ferdinand B. onafhankelijk van Turkije en nam den
titel van Tsaar aan. In 1912— ’13 was B. in de Balkan-
oorlogen verwikkeld. B. verkreeg bij den vrede van
Londen (13 Mei 1913) Macedonië en Oost-Thracië
met Adrianopel, doch verloor dat gebied weer bij den
vrede van Boekarest (10 Aug. 1913), waarbij het boven-
dien de Dobroedsja aan Roemenië moest afstaan.

B. zocht daarna aansluiting bij de Centrale Mogend-
heden en trad in 1915, onder het kabinet-Radoslavev
in den Wereldoorlog aan de zijde der Centralen.

In 1918 werd B. genoodzaakt een wapenstilstand te

vragen, terwijl Tsaar Ferdinand troonsafstand deed
ten behoeve van zijn zoon Boris III. Bij het vredes-
verdrag van Neuilly (27 Febr. 1919) verloor B. al

het in 1913 verkregen gebied, terwijl zijn leger beperkt
werd tot 20 000 man; de oorspronkelijk op 2 milliard
goudfranken bepaalde oorlogsschatting is reeds eenige
malen verminderd. Onder de kabinetten Stamboelinski
en Ljaptsjev zocht B. nadere aansluiting tot de
Entente; het kabinet-Ljaptsjev viel in 1931. De
communisten voeren agitatie; nadat zij de kathedraal
van Sofia in de lucht hadden doen springen, treedt
men streng tegen hen op en men zoekt met dictatoriale

maatregelen de orde te herstellen. Koning Boris
huwde in 1930 een dochter van den koning van Italië;

zijn dochter werd niettegenstaande de uitdrukkelijke
belofte, aan den paus gedaan, toch Orthodox gedoopt.
B. zoekt nauwere aansluiting bij Italië en Hongarije.
De grondwet van B. dateert van 1879 en is gewijzigd
in 1893 en 1911. De koning moet Orthodox zijn; hij

bezit de uitvoerende macht en benoemt de ministers.
De nationale vergadering (Sobranje) bestaat uit 247
afgevaardigden (1 per 20 000 inw.), die voor vier jaar
gekozen worden.
Het Katholicisme in B. is nog zeer onbeduidend

wat het aantal geloovigen betreft; op een bevolking
van ca. 6 millioen zielen zijn er slechts 40 000 Katho-
lieken, grootendeels afkomstig uit bekeerde Pauliciani.
De Katholieken worden in B. zeer welwillend behan-
deld. De Kath. bisschop van Nicopoli zetelt te Russe
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(vroeger Roestsjoek); er bestaat een apostolisch vica-

riaat te Sofia.

Volkslied: Sumi, Maritza okravena (1883).

Orden: St. Alexander (1881); Cyrillus en Metho-

dius (1909).

L i t. : Ancel, 1’Unité bulgare (Parijs 1920) ;
Lamouche,

La Bulgarie (Parijs 1922) ;
Grothe, Bulgarien (Weenen

1921) ;
Madel, König Ferdinand (1931). v. Son.

Landsverdediging. De organisatie van de weer-

macht van Bulgarije werd bij het Verdrag van Neuilly

s. Seine (9 Aug. 1920), wat de hoofdzaken betreft,

als volgt vastgesteld: max. sterkte leger 20 000, max.

sterkte gendarmes, douanen, boschwachters enz.,

met geweren bewapend 10 000, grenswachters 3 000;

geen artillerie boven 10,5 cm kaliber; geen mil.

luchtvloot, bestuurbare ballons en vechtwagens; geen

oorlogsmarine, slechts enkele politie- en bewakings-

vaartuigen; uitsluitend vrijwilligers, mil. dienstplicht

afgeschaft.

In verband met bovenstaande bepalingen bestaat

het leger uit: infanterie: 8 regimenten; cavalerie:

3 regimenten; artillerie: 24 batterijen, voor de helft

veldartillerie, voor de rest berg- en vestingartillerie;

genie: 5 bataljons, waarvan 2 op rijwielen. De vrij-

willige verbintenissen bij het leger worden gesloten

door officieren cn onderofficieren voor 20 jaren,

door de minderen voor 12 jaren (leeftijdsgrens voor

deze laatsten is 40 jaar). De onderofficieren worden

gerecruteerd uit de manschappen, die een speciale

opleiding hebben gevolgd; de officieren moeten een

militaire school hebben doorloopen. Jaarlijks mogen

van de officieren en manschappen niet meer dan 1
/20 ,

van de onderofficieren niet meer dan 1
/15 van de toe-

gestane maximum sterkte uit den dienst worden ont-

slagen. De gendarmen enz. gaan een verbintenis aan

van 6 jaren.

De vloot bestaat uit 10 politie- en bewakingsvaar-

tuigen.

De totale sterkte bedroeg in 1930—1931: leger:

980 officieren en 18 552 onderofficieren en minderen;

gendarmen enz.: 334 officieren en 6 309 onderofficieren

en minderen; grenswachters: 146 officieren en 2 769

onderofficieren en minderen.

L i t. : Annuaire Militaire (1932). v. Munnekrede.

Bulgaarsche kunst. Door de geographische ligging

van het land en de uiteenloopende samenstelling van

de bevolking was Bulgarije van oudsher een belangrijk

kruispunt van verschillende kunststroomingen. Terwijl

de schaarsche overblijfselen van de lomstwerken in

Zuid-Bulgarije (Thracië) op Griekschen invloed wijzen,

toonen de vondsten uit Noord-Bulgarije (prov.

Moesië) een volledige afhankelijkheid van Romeinsch-

Hellenistische voorbeelden (grafsteenen). De verbrei-

ding van het Christendom (4e tot 9e eeuw) bracht een

bloeiperiode van de oud-Christelijke architectuur met

een opvallenden rijkdom aan vormen. Zuilen- en pilaar

-

basüieken met plat dak (Wama, Mesembria), gewelfde

koepelbasiliek (Sophiakerk te Sofia), gewelfde basiliek

zonder koepel (Belowo), centraalbouw (Roode Kerk

van Peroesitiza), kerk met kruisvormigen plattegrond

(Klisse-Koï) toonen aan, hoe sterk de oud-Christelijke

bouwwerken van Bulgarije door de gelijktijdige

architectuur van het Oosten beïnvloed zijn (Armenië,

Syrië, Klein-Azië). De muurschilderingen van dezen

vóór-Bulgaarschen tijd zijn bijna geheel verdwenen.

De oudste Bulgaarsche bouwwerken in monu-

mentalen stijl, vertegenwoordigd door het groote en

het kleine paleis in Aboba (9e eeuw) in de nabijheid

van de oude hoofdstad Pliska, zijn niet zoozeer aan de

Slaven, dan wel aan de „Proto-Bulgaren” toe te schrij-

ven, de Turksch-Tataarsche volksstam, waaraan het

eerste Bulgaarsche Rijk zijn ontstaan te danken heeft.

Het groote paleis van Aboba is volgens zijn platte-

grond verwant met het paleis van Firoesabad.

Het Oostersch-Sasanidisch karakter van de Aboba-

paleizen, nog meer bevestigd door het ruiter-reliëf

van Madara, toont de onafhankelijkheid der „proto-

Bulgaarsche” kunst van Byzantium en het handhaven

van de kunsttraditie van haar oorspronkelijk vader-

land (Laagvlakte v. Toeran). Een bijzondere plaats

neemt de beroemde gouden schat van Nagy-Szent-

Miklos in, die in 1799 in Hongarije gevonden werd

en uit 23 rijkversierde gouden bekers bestaat (Kunst-

hist. Museum te Weenen). De gouden schat, waarsch.

afkomstig uit de eerste helft van de 9e eeuw, vijst

zoowel op Sasanidischen als ook op Syrisch-Hellenis-

tischen invloed en wordt óf aan de vergriekschte

barbaren (E. Zimmermann) óf aan de proto-Bulgaar-

sche kunst toegeschreven (Filow).

Uit den tijd van koning Boris (853—888) stamt o.a.

ook de groote basiliek in Aboba, waarvan de ruïnes

getuigen van een directe beïnvloeding door de oud-

Christelijke architectuur van het Oosten. Onder tsaar

Simeon den Grooten (893—927), een groot beschermer

van de kunst, wordt Preslaw de nieuwe hoofdstad.

Van de opgegraven ruïnes (paleis van Simeon) dient

de ronde kerk vermeld, die overeenkomst vertoont

met laat-Romeinsche grafbouwwerken (Mausoleum

van Diocletianus te Spalato).

In het nieuwe West-Bulgaarsche Rijk (963—1018)

wordt het Oostersch-Sasanidische element door de

Hellenistisch-Byzantijnsche kunst verdrongen, die

Macedonië tot middelpunt heeft (Achilleskcrk te

Prespa en de Sophiakerk te Ochrida uit de 10e en 11e

eeuw). Uit den tijd der Byzantijnsche overheersching

in Bulgarije zijn, behalve de muurschilderingen in het

klooster bij Batsjkowo (midden 12e eeuw), geen lomst-

werken overgebleven. De fresco’s van Batsjkowo

kunnen als zuiver Byzantijnsch bestempeld worden,

en kenmerken zich door strenge symmetrie, even-

wichtige compositie en waardige, monumentale figuren.

De bloeitijd van de middeleeuwsche Bulgaarsche

kunst is met de opkomst van het 2e Bulgaarsche Rijk

verbonden (1186—1393), waarbij een breuk met de

oude tradities merkbaar is. De Oostersche invloed

wordt steeds meer overwonnen, de grootschheid van

de monumentale gebouwen wordt door sierlijkheid

vervangen, de basiliekbouw door kruiskoepelkerken

(op vierkant grondvlak) verdrongen. In de nieuwe

hoofdstad Tamowo begint men nu ijverig te bouwen;

de 17 opgegraven kerken getuigen ervan [kerk der

40 Martelaren uit 1230, dubbelkerk van Trapezika

uit de 13e—14e eeuw, de gewelfde kerk van den Heili-

gen Demetrius (model in Mesopotamië), de kruis-

koepelkerk van Petrus en Paulus uit de 14e eeuw en

eindelijk die van den Heiligen Kliment in Ochrida

uit 1295].

De vele nieuwe kerken brachten de kerkelijke muur-

schildering tot hoogen bloei, waarvan het belang-

rijkste middelpunt in de toenmalige hoofdstad Tamowo
lag. De school van Tarnowo in de 13e eeuw is het best

vertegenwoordigd in de kerk der „40 martelaren”,

die zoowel iconographisch als stilistisch wijst op

een groote verwantschap met Byzantijnsche werken

uit de 12e eeuw (muurschilderingen in de kerken van

Trapezika). Uit deze school stammen ook de meesters
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van Bojana, waarbij de nieuwe schilderlijke stijl

het krachtigst tot uitdrukking komt. De muurschilde-
ringen van de 14e eeuw (die van de rotskerken in het
dal van Rusenski Lom, de St. Joris-kerk in Sofia, de
kerk in Berende) zijn eveneens aan de school van
Tarnowo toe te schrijven en zijn geheel in den geest
van de Byzantijnsche traditie. Daartegenover wijzen
de muurschilderingen van de kloosterkerk van Zemen
(1354) op archaïsche elementen, die deze als uitingen
van een volkskunst (in tegenstelling met de officieele

Byzantijnsche kunst van de school van Tarnowo)
doen kennen. Een dergelijk karakter vertoonen ook
de muurschilderingen uit de dorpskerk in Ljoetibrod
(14e eeuw) en Kalotino (15e eeuw). De oud-Bulgaar-
sche miniatuurschildering is beïnvloed door 2 scholen,

waarvan de eene zich door een populair archaïseeren-

den stijl kenmerkt (Tetra-evangelium van Dobreisjo,

ca. 1221) en de andere de officieele Byzantijnsche
richting vertegenwoordigt (Kroniek van Mamasse
in de Vaticaansche Bibliotheek en het Tetra-evange-
lium van tsaar Alexander in het Britsch Museum,
Tetra-evangelium in Jelisavetgrad,alleuitde 14e eeuw,
en de 2 Tetrae-vangelies uit het klooster in Tsjoecevita
in Roemenië uit de 16e en 17e eeuw).

Door de verovering van Timowo (1933) door de
Turken, die het einde van de politieke en kerkelijke

zelfstandigheid van Bulgarije ten gevolge had, wordt
de vrije ontwikkeling van de Bulgaarsche kunst plot-

seling onderbroken. De overheerschinge van anders-

denkenden (Islam) verlamt iedere verder ontwikke-
ling der Christelijke architectuur en laat slechts kerken

van bescheiden omvang ontstaan. Tot de belang-

rijkste overblijfselen van de sacrale architectuur van
dezen tijd zijn te rekenen de kloosterkerken van Poga-
nowo (1500), de uitbreidingsbouwwerken van Batsj-

kowo (1614), de St. Joris-kerk van Timowo (1416)

en de St. Joris-kerk van Arbanassy (1700).

Eerst als in 1829 de vrede van Adrianopel aan de
Christelijke bevolking geloofsvrijheid verzekert, ont-

staan nieuwe kerken en kloostergebouwen, waarvan het

klooster van den Heiligen Johannes van Rila tot de
belangrijkste behoort.

Van het schilderwerk gedurende de Turksche heer-

schappij is slechts weinig behouden. De muurschilde-
ringen met de prachtige figuren der stichters in het

klooster van Kremikowitzi (1493), van Poganowo
(1500), van Batsjkowo (1643; Pantokrator) kenmerken
zich door een zuiver decoratieve volkskracht en een

getrouw vasthouden aan de kerkelijk-iconographische

traditie, die dan bij de latere iconen in een primitieve

onbeweeglijkheid ontaardt. Juist in den tijd der Turk-
sche overheersching valt de bloei van de Bulgaarsche
kunstnijverheid.

Naaldwerk, metaalwerk, houtsnijwerk, vooral in de
vervaardiging van mooie houten iconostasen getuigen

van een onverminderde decoratieve begaafdheid
van het Bulgaarsche volk.
L i t. : B. Filow, Die altbulgarische Kunst (Bern

1919) ; idem, Geschichte der altbulg. Kunst (Berlijn I

1932, II 1934). Hackel.

Bulgaarsche literatuur. De oude Buig. lit. was
vin. theologisch

;
alle liturgische boeken der

Orthodoxe Kerk waren in het oud-Bulgaarsch geschre-

ven. De Bulgaarsche schrijvers uit den nieuwen tijd

waren meestal patriotten, die tegen de Turksche heer-

schappij optraden en het volksgevoel trachtten wakker
te schudden. George Vevelin (1802

—
’39) richtte de

algemeene aandacht der Slaven op het onderdrukte

volk. De Bulgaren moesten hun werken in het buiten-
land uitgeven, daar de Turken geen Bulgaarsche
boeken duldden. Fotinov schreef omstreeks 1850
te Smyrna, Aprilov te Odessa. Miladinov gaf in 1861
te Agram zijn beroemde „Bulgaarsche Volksliederen”
uit.

Na de verkregen vrijheid was Ivan Vazev (1850—
1921) de meest bekende Bulgaarsche prozaschrijver en
dichter; zijn roman „Onder het Juk” is in vele talen
vertaald. Verder zijn bekend Slavejkev (1866—1912),
Todorov (1879—1916), Christov,Liliev en Peja Javorov

(f 1915).

Sinds 1907 bestaat een nationaal theater te Sofia.

Er komen in Bulgarije 521 Bulgaarsche dagbladen
en 230 Bulgaarsche tijdschriften uit; het Fr. tijdschrift

„La Bulgarie” levert belangrijke bijdragen over de
ontwikkeling der Bulgaarsche literatuur.

De wetenschappelijke literatuur stamt van de te

Sofia bestaande universiteit; deze levert belangrijke

bijdragen op geschiedkundig en linguistisch gebied
(Zlatarski, Ivanov).
Lit.: Karasek, Slavische Literaturgeschichte

;
Lei-

fert, Literaturgeschichte (1923). v. Son.

Bulgaarsche taal. Het Bulgaarsch (> Accent)
is een Indo-Germaansche taal uit de Zuidelijke

afdeeling van de Slavische taalgroep, en dus
nauw verwant aan Servisch en Kroatisch. Het
oud-Bulgaarsch treft men aan tot de 12e eeuw

;

het heet ook oudkerkslavisch of oud-Slavisch en werd
in de tweede helft der 9e eeuw door de apostelen der

Slaven, Cyrillusen Methodius, gebruikt om den Bijbel

en andere teksten ten behoeve van de liturgie te ver-

talen. Vanaf de 12e tot de 14e eeuw spreekt men
middel-Bulgaarsch. Daarna nieuw-Bulgaarsch. Het
B., dat berust op het dialect van oorspronkelijk Turk-
sche maar later Slavisch geworden bevolkingen, is veel

minder dan het Servisch-Kroatisch trouw gebleven
aan het oude Slavische type. De verbuiging der naam-
woorden is bijna totaal weg. Zoodoende heeft de taal

een tamelijk modem en eenvoudig karakter. Het
Bulgaarsch gebruikt het Cyrillische letterschrift.

Lit.: A. Leskien, Grammatik der altbulgarischen

Sprache (Heidelberg 1909) ; id., Handbuch der alt-

bulgarischen Sprache (Heidelberg «1921) ;
A. Meillet,

De talen in het nieuwe Europa (vert. Stille, 1921)

;

F. Vymazal, Bulgarisch in A. Hartlebens Bibliothek.
der Sprachenkunde (2e druk, Weenen). Weijnen .

Bulhao-Pato, Raimundo Antonio
d e, Portugeesch dichter. * 1829, f 1912. Op jeug-

digen leeftijd naar Lissabon; vroegtijdig verbonden
aan de Academia de Ciencias van Lissabon, waar hij

werkte aan de „Documentos inéditos” (onuitgegeven
documenten). Zijn gedichten hebben verdienste om de
keurige versificatie en de kleurige beschrijvingen.

Zijn plotselinge overgangen werken vaak storend en
hierdoor maken de vele episodes een onsamenhangen-
den indruk. In zijn werken meent men den invloed
van Byron en Espronceda te zien.

Voorn, werken: Versos (1850) ;
Virgem n’uma

pecadora comedia (1850) ;
Digressos e noellas (1864)

;

Paquita (1867) ;
Can^oes da tarde (1867) ;

Flores agrestes

(1870) ;
Sonas historicas da India, Paizagens (1871)

;

Gaveta dos meus papeis, Cantos e satiras (1873) ;
Maria

da Braban^a (1874) ; Renan e os sabios da Academia
(1874) ; Novos cantos e novas satiras, A danya judenga
(1901) ;

hij bundelde bovendien : „Las Cartas de Alfonso
de Albuquerque (Lissabon 1884). Borst.

Bulimie of geeuwhonger noemt men het onweer-
staanbaar hongergevoel, dat soms kort na een zelfs
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copieuzen maaltijd optreedt en dat met groote heftig-

heid om bevrediging vraagt.

Bulkartikelen, goederen, welke los in het schip

geladen worden zooals erts, copra, enz.

Buil (Eng.), beursterm voor een speculant a la

hausse (haussier).

Buil, 1° Abraham Johannes de,
Nederlandsch dichter. * 1823 te Amsterdam, f 1888

aldaar. Was langen tijd hoofdredacteur van de Amster-

damsche Courant.
Werken: Een beeld der toekomst (1849) ;

De val

van Jerusalem (1850, met J. v. Lennep)
;
Verspreide

Gedichten (1853) ;
Naar de natuur (verspreide novellen,

1859) ;
Binnenhuisjes (1861) ;

Velerlei gedichten (1863).

2° G e o r g e, Anglicaansch theoloog en polemist

van hoogkerkelijke richting. * 1634, f 1710. De meeste

zijner werken schreef hij als Rector van Suddington

(1659— ’85). Werd als 70-jarige nog bisschop van

St. David’s (1705). Schreef, meest in het Latijn, histo-

risch-dogmatische werken over de H. Drievuldigheid,

die geprezen werden door Bossuet en de synode van

St. Germain, maar in 1737 en 1759 op den Index

werden geplaatst „donec corrigantur”. Pompen .

3° J o h n, > John Buil.

4° John, organist, * 1563 te Somersetshire,

f 1628 te Antwerpen. Werd gevormd in de Kon. Vocaal-

kapel (Chapel Royal) onder William Blitheman, en

was in 1582 organist aan de kathedraal te Hereford.

1585 werd hij lid van de Kon. Zangerskapel, en 1591

opvolger van Blitheman als organist. Reeds in 1586

had hij het baccalaureaat behaald aan de universiteit

te Oxford, in 1592 werd hij doctor. Vier jaar later werd

hij benoemd tot professor in de muziek aan het college

te Gresham; bij uitzondering mocht hij in het Engelsch

doceeren. Wegens zijn huwelijk (1607) moest hij vol-

gens de statuten zijn plaats aan het Gresham college

opgeven. 1613 vertrok hij naar Brussel als organist

van aartshertog Albrecht (als opvolger van Guami,

naast J. Zacharias, Pieter Cornet en Peter Philipps),

en werd eindelijk organist aan de kathedraal te Ant-

werpen. B. was een beroemd organist en bekwaam
componist, één van de eerste meesters voor den

specifiek zuiveren klavierstijl.

Werken: talrijke klavierstukken zijn in hs. be-

waard, o.a. in Fitzwilliam-Virginalbook (45), Cosijns

Virginalbook (23), Forsters Virginalbook (3), manuscript

17 771 der Weensche hofbibliotheek. Gedrukt werden

werken in de „Parthenia” (7) een geestelijk madrigaal

in Leightons „Sacred Madrigals”, een anthem in de

verzameling van Barnard, zoowel als van Boyce. In hs.

zijn ook eenige fuga’s bewaard gebleven. Gedrukt werd

een 5-stemmig motet door Burney, klavierstukken door

Pauer in „Old English Composers”. — Lit.

:

V. d.

Borren, Les origines de la musique de clavier en Angle-

terre (1912). Piscaer.

5° Ole Bornemann (Ole Bulle),
beroemd violist, * 1810 te Bergen (Noorwegen, f 1880

aldaar. Met uitzondering van een korten leertijd bij

Wexschall in Kopenhagen is hij geheel autodidact

gebleven. Paganini had grooten invloed op hem.

Zijn spel vond veel bewondering. Zijn optreden was

echter wat excentriek. Een van zijn eigenaardigheden

was het gebruik van een platten kam, gunstig voor het

meerstemmig spel.

Werken: vele composities voor viool, o.a. fanta-

sieën over Noorsche thema’s — Lit.: Cec. Gay, O. B.

(1882); Jonas Lie, O. B.’s Breve (1881) ;
Sarah Buil

(zijn tweede vrouw), O. B. der Geigenkönig [(1886) ;
A.

Grönvold, Norske Musikere (1 1883); O. Vik, O. B.(1890);

M. Sandvik in Norsk biografisk Lexicon (1925). Piscaer.

Bulla, leeren of metalen, soms gouden doosje met
amuletten, dat de Romeinsche knapen om den hals

droegen; als zij de toga virilis ontvingen, werd
de bulla aan de Lares of, huisgoden gewijd.

Bullant. Er zijn drie Fransche bouwmeesters van
dien naam. 1° J e a n I werkte te Amiens aan de

kathedraal, einde 15e eeuw.
2° J e a n II, zoon van Jean I, * ca. 1515, f 1578;

voerde vanuit Italië de Renaissance in Frankrijk mee.
Zijn bekendste werken zijn de kasteden Ecouen
(zuilenrijen op twee verdiepingen) en Chantilly.

Schreef: Régie générale d’architecture des cinq

matières de colonnes (uitg. in 1564, 1568 en 1619).
3° J e a n III werkte gelijktijdig met Jean II,

doch in Amiens.
Lit.: Haupt, Baukunst der Renaissance in Frank-

reich und Deutschland (I 1923). Knipping.
Bullard, A r t h u r, Amer. socialistisch roman-

schrijver en journalist. * 1869. Buitenlandsch corres-

pondent in vele landen sedert 1906, vooral in Rusland
en Siberië.

Werken: A Man’s World (1912) ;
Conrade Yetta

(1913); The Stranger (1920) ;
American Diplomacy (1930).

Bulla Bcgia (a n t. geog r.), Numidische,

daarna Romeinsche stad in Africa bij de Bagradas,

teg. Hammam Darradzj; veel antieke resten: thermen,

theater, amphitheater, Apollo-tempel, enz. Davids.

Bullarium , verzameling van pauselijke besluiten,

niet enkel bullen, doch ook breven en apostolische

brieven. Voornaamste b.: B. Romanum (Rome
1586— ’88); Magnum B. Romanum (Luxemburg en

Rome 1727—’68); B. Magnum (Rome 1739— ’62,

nieuwe uitgave Turijn 1857— ’72 onder den titel

Bullarum, diplomatum . . . editio Taurinensis).

Er zijn ook bijzondere b., t.w. van afzonderlijke

overheidsorganen, zooals B. der Propaganda; of van
afzonderlijke orden, zooals B. Franciscanum, B. Ordi-

nis Praedicatorum, B. Cassinense. Schweigman.

Bulldog-kramplaten zijn vierkante of ronde,

Bulldog-kramplaten.

van Siemens-Martin-staal vervaardigde platen in de

afmetingen van 7x /2 tot 13 cm, met in het midden
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een gat voor den bevestigingsbout, en aan beide zijden

voorzien van scherpe tanden, welke een hoek van 45°
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Voorbeeld van toepassing van Bulldog-

kramplaten.

met de plaat maken. Zij dienen voor de onderlinge

bevestiging van balken op knooppunten. Daar er een

zeer groote kracht noodig is om de tanden in de hout-

vezels te doen dringen, worden voor het aandrukken
speciale persen gebruikt. P. Bongaerts.

Bullenbaai, > Cura$ao.

Buller, sir Redvers Henry, Britsch

generaal in den Anglo-Boerenoorlog; * 1839 in Devon-
shire, f 2 Juni 1908. Hij ging school te Eton, nam in

1858 dienst, vocht in China, maakte de Red River-

expeditie mede, ook den Asjanti-oorlog, den Zoeloe-

oorlog, verkreeg het Victoria-kruis wegens den terug-

tocht bij Hlobaan (28 Maart 1879), was in den eersten

Vrijheidsoorlog der Boeren (1881) hoofd van den Br.

generalen staf, streed daarna in Egypte, werd in den
Soedan-oorlog generaal-majoor, streed in Ierland

(Moonlighters), maar was te sympathiek tegenover de

Ieren. Hij werd in 1899 belast met het opperbevel der

Br. troepen in Natal; werd 15 Dec. bij Colenso terug-

geslagen bij een poging over de Toegela te trekken;

lord Roberts verving hem nu. Een tweede poging om
Ladysmith te ontzetten (15—27 Jan. 1900) mislukte

eveneens, ook leed hij de nederlaag bij Spioenkop

(24 Jan.) en bij Vaalkrans (5—7 Febr.). Eindelijk

won de overmacht bij Pieterskop en het ontzet van
Ladysmith volgde op 27 Febr. Hij bleef in Natal tot

Oct. 1900 en keerde na verdere veldslagen naar Eng.
terug. Engeland’s Jingoïsme kon hem niet vergeven,

dat de Boeren sterker tegenstanders waren gebleken

dan de wilden en halve wilden in Azië en N. Afrika.

De pers viel hem aan, hij werd op halve soldij gesteld

als wrijfpaal van gekrenkten imperialen trots; leefde

tot zijn dood stil als landedelman. Bessélaar.

Billiestraten 9 Willem van, militair

bouwmeester te Den Bosch. In 1508 verwoestte hij door

ondergegraven mijnen het kasteel Pouderoyen.

Bullewijk, droogmakerij in de Noord-Holl.

gem. Ouder Amstel en Weesperkarspel.

Bulli, stad in Nieuw-Zuid-Wales (Austr.), nabij

de kust ten Z. van Sydney; ca. 21 000 inw.; rijke

steenkoolmijnen.

Büllingen of B u 1 1 a n g e, gem. ten O. van
Malmedy, opp. 5178 ha, 1800 inw.; landbouw.
Warche-rivier; bezienswaardige kerk; bosschen.

Bullinger, Johann Heinrich, mede-
reformator van Zwitserland. * 1504 te Bremgarten
(Aargau), f 1575 te Zürich. Hij studeerde bij de Broe-

ders van het Gemeene Leven te Emmerich, volgde de

Humanistische studiën te Keulen, had groote bewonde-
ring voor Erasmus en Luther, verslond de Loei Com-
munes van Melanchton en keerde gewonnen voor de

nieuwe leer naar zijn vaderland terug. Predikant
geworden in zijn geboorteplaats, treedt hij in het huwe-
lijk met een non en wordt na Zwingli’s dood (1531)
diens opvolger en voltooier der reformatie. Zijn invloed,

getuige zijn correspondentie met bijna alle gerefor-

meerde theologen en vorsten, ging tot ver over de

grenzen. Bij de Protestanten van andere landen stond

hij in hoog aanzien, maar tegenover de Katholieken

en de afwijkende sekten, o.a. Wederdoopers, was hij

uiterst onverdraagzaam. Naast vele polemische,

exegetische en homiletische geschriften stelde hij een

hervormingsgeschiedenis van Zwitserland samen,

waarvan de oorspronkelijkheid na de laatste ontdek-

kingen in het gedrang is gekomen. Ook de door velen

aanvaarde Confessio Helvetica is van zijn hand.

Zijn voornaamste beteekenis bestaat hierin, dat hij

de Duitsch-Zwitsersche Reformatie met de West-
Zwitsersche wist te vereenigen en zoo bij de groote

Calvinistische Kerk in te lijven.

L i t. : K. Pestalozzi, Leben und ausgew. Schriften

der Vater der reform. Kirche (V 1858) ;
Raget Christoffel,

H. B. (Zürich 1875) ;
G. v. Schulthesz-Rechberg, H. B.

(1904) ;
Lex. für Theol. und Kirche (II 21931, 631-632).

Wachters.

Bullion-brokcr, een makelaar (broker), die

zijn bemiddeling verleent bij aan- en verkoop van
staven goud en zilver.

Bullock , S h a n, niet-Katholiek Iersch roman-
schrijver en journalist. * 1865 in Co. Fermanagh,
Ulster. Was gedurende eenige jaren in Amerika;
later in Londen als correspondent van Amer. kranten.

In zijn romans is hij de geestverwant van Hardy
en beschrijft hij pessimistisch-realistisch de karakters

en vooroordeelen van de Presbyteriaansche boeren en
Oranjemannen van Ulster.

Voorn, werken: By Thrasna River (1895)

;

The Barrys (1899) ;
The Squireen (1903) ; Dan tho

Dollar (1905) ;
Hetty (1911) ;

Mr. Ruby Jumps the
Tracés (1917) ;

Mors et Vita (1923) ;
The Loughsiders

(1924) ;
Gleanings (1926) ;

After Sixty Years (1931).

Pompen.
Bully, een spelactie bij hockey, welke door twee

spelers, één van elk elftal, wordt verricht. Zij stellen

zich tegenover elkaar op, terwijl de bal tusschen

beiden op den grond ligt. De spelers raken den grond
aan de zijde van hun doel, vervolgens den stok van zijn

tegenstander driemaal beurtelings aan, waarna de
spelers moeten trachten zoo vlug mogelijk den bal te

slaan. De andere spelers moeten op een afstand van
2,80 m blijven. Izaks.

Bülow, 1° Bernard, prins von, Duitsch
staatsman. Zijn kanselierschap was een der beslissende

episoden der voorbereiding tot den Wereldoorlog, en
beteekende vni

.

een versterking

van het Drievou-
dig Verbond. * 3

Mei 1849 bij Al-

tona, f 28 Oct.

1929 te Rome.
Na den Fr.-Duit-

schen oorlog van
1870 meegemaakt
te hebben, begon
B. zijn diploma-
tische loopbaan.

Als gezant ver-

bleef hij o.m. te

Rome (1893— ’97)

en huwde er prin-

ses Maria di Cam-
poreale (* 1848,

f1929), wiervorig

huwelijk met graaf Dönhoff door den H. Stoel

B. von Bülow.
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ongeldig verklaard werd. In 1897 werd B. staats-

secretaris voor Buitenlandsche Zaken, en in 1900

rijkskanselier in de plaats van prins Hohenlohe.

B.’s politiek streefde ernaar Duitschland ver van alle

oorlogsgevaar te houden, maar de uitwerking was

precies tegenovergesteld. Alle plannen voor een ver-

bond met Engeland sloot B. uit, daar een oorlog met

Rusland hem het onvermijdelijk gevolg daarvan scheen

te zijn. Het werkelijk gevolg was echter, dat Engeland

in 1904 met Frankrijk een verbond sloot, de zgn.

Entente cordiale, waartoe ook Rusland toetrad, zoodat

Duitschland geen kans meer had een andere politiek

te voeren dan die van het Drievoudig Verbond.

Von B. werd in den vorstenstand verheven en kreeg

een zetel in het Pruisische Heerenhuis (1906). Den

14en Juli 1909 moest B. voor de groeiende oppositie

van Centrum en conservatieven wijken en ontslag

indienen.

In Dec. 1914 werd hij als buitengewoon gezant naar

Rome gezonden om Italië, zoo niet tot samenwerking

met Duitschland, dan toch tot onzijdigheid over te

halen. Dit had tenminste tot gevolg, dat Italië tot

Mei 1915 wachtte om zich aan de zijde der Entente

te scharen. Bülow ’s Mémoires verschenen vanaf

1930 (4 deelen). Hierin zoekt de kanselier alle

schuld van zich af te wenden, en de gebeurtenissen

ten laste van keizer Wilhelm II, of van zijn opvolger

als kanselier, Bethmann-Hollweg te leggen. Zeker

is dit overdreven, en B. draagt een groot aandeel in

de verantwoordelijkheid van den Wereldoorlog:

al was hij een handig diplomaat, zoo was hij aller-

minst in dien moeilijken tijd de geschikte staatsman

om in Duitschland het bewind te voeren.

Li t. : Tardieu, Le prince de B. (1909) ;
Martin, Fürst

B. und Kaiser Wilhelm II (1909) ;
Haller, Die Aera B.

(1920) ;
Gooch, Prince B. (Contemporary Review,

1929) ;
Münz, Fürst B. (1930). V. Houtte.

2° K a r 1 von, Duitsch veldmaarschalk,

* 24 Maart 1846, f 31 Aug. 1921. v. B. had vóór den

Wereldoorlog een zeer grooten invloed op de ont-

wikkeling van het Duitsche leger, vooral van de

infanterie. In 1914 commandeerde hij het tweede

leger in Frankrijk.

Bülow von Dennewitz, graaf Wil-
helm, Pruisisch generaal. * 16 Febr. 1755, f 25 Febr.

1816. v. B. was legerkorps-commandant gedurende

de Pruisische vrijheidsoorlogen (1813
—

’15), versloeg

in 1813 Oudinot bij Gross Beeren en Ney bij Dennewitz.

In den slag bij Waterloo greep hij, onder Blücher,

beslissend in. Voorst.

Buloz, F r a n q o i s, Fransch publicist; * 1803

te Vulbens (Haute-Savoie), f 1377 te Parijs. Schei-

kundige, daarna letterzetter, werd hij in 1831 hoofd-

opsteller van de Revue des deux mondes. Hij is ver-

maard gebleven om zijn noesten ijver, zijn autoriteits-

gevoel en zijn zeldzame knapheid om de verdiensten

van nieuwe werken te schatten. Zijn zoon C ha r les

volgde hem op en bleef bestuurder van dit tijdschrift

van 1877 tot 1893. Ulrix.

Bulscamp, Profetie van, apocalyptisch

gedicht, ca. 150 w., voorspelling van een grooten

wereldoorlog; toegeschreven aan Van Maerlant;

van hem of van Lodewijk van Velthcm of van wion?

L i t. : Nap. de Pauw, Mnl. Gedichten en Fragmenten

(II Gent 1903, 451 vlg.).

Bulskamp of Bulscamp, gem. in het W.

van de prov. West-Vlaanderen; opp. 803 ha, 900 inw.;

vruchtbare landbouwstreek, veeteelt; kanaal; oude

heerlijkheid.

Bij B. werd Willem van Gulik, die Karei van Valois,

broer van Philippe le Bel, den toegang tot Vlaanderen

wilde beletten, verslagen en gedood in 1297.

Bulwer-Lytton , > Lytton.

Buina, A g e, Friesch landhuishoudkundige en

volksvertegenwoordiger, met mr. P. I. G. van Diggelen

in 1886 oprichter eener vereeniging ter bevordering

van de droogmaking der Zuiderzee. * 1820, f 1893.

L i t. : Nw. Ned. Biogr. Wb. (V, 60).

Bunbury, havenstad in den staat W. Austr. aan

de Geographe Bay; ca. 5 900 inw. De functie der haven

is overwegend uitvoer van producten van het achter-

land: harde houtsoorten, tin en steenkool der nabije

Collievelden (het eenige gebied in W. Austr. dat

steenkool levert).

Bundahcrg, havenstad in het Z. deel van

Queensland, Austr.; 11000 inw. B. ligt in een der

rijkste suikergebieden; de stad heeft suikerfabrieken

en -raffinaderijen, brouwerijen en zaagmolens; uitvoer

van suiker, siroop en hout; in de nabijheid liggen

steenkoolmijnen. B. ligt aan den spoorweg door de

kustvlakte; telegraafkabel naar Nieuw-Caledonië.

Zwagemakers.

Builde, gem. in Ned. Limburg, gelegen 6 km ten N.

van Maastricht, omvattend het dorp Bunde en de

gehuchten Kasen en Voulwames. 1 546 inw. (1932),

uitsluitend Kath. Landbouw en veeteelt. Drukbe-

zochte fruitveiling.

Bündc (Eng.: frets; Fr.: touches; Ital.: tasti),

smalle houten of metalen lijstjes, welke op vele

tokkelinstrumenten (bijv. de luit), dwars onder de

snaren bevestigd zijn en, als steun voor de vingers

der linkerhand, de spanning der snaren bepalen. De
b. zijn soms ook van stukjes darmsnaar vervaardigd.

Sommige strijkinstrumenten, bijv. de gamba, hadden

tot in de 18e eeuw eveneens b. Onze violen echter

nimmer. H. Andriessen.

Bundel (meet k.). De rechten in een plat vlak,

die door een vast punt (dat oneindig ver kan liggen)

gaan, vormen een bundel van rechten, stralenbundel

of stralenwaaier. De cirkels in een plat vlak, die door

twee vaste punten gaan, vormen een cirkelbundel.

De bollen, die door een vasten cirkel gaan, vormen een

bollenbundel. Een bundel van fig. in het platte vlak

of in de ruimte wordt gekenmerkt door de eigenschap,

dat door een willekeurig punt van het vlak, resp. de

ruimte, slechts één fig. van den bundel gaat. In een

bundel van vlakke krommen van den graad n gaan

alle krommen in het algemeen door n2 vaste punten, de

basispunten van den bundel. In een cirkel-

bundel zijn twee van de vier basispunten de isotrope

punten. In een bundel van oppervlakken van den

graad n gaan alle oppervlakken in het algemeen door

een vaste kromme van den graad n2
,
de basis-

kromme van den bundel. v. Kol .

Bundel, Willem van don, bijgen.de

Oude, Nned. landschapschilder; * ca. 1575, f na 1639

te Delft.

Bundelpsychologic. Met deze benaming wordt

de (oude) associatie-psychologie betiteld, daar volgens

haar de complexe bewustzijnsinhouden een bundel

zijn van op zich zelf staande realiteiten.

Bundelpijler, een uit verschillende geledingen

samengestelde zuil of pilaar, meestal in verband met

de gewelfribben welke zij draagt of welke uit den

VI. 16
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Bundelzuilen (de drie onderste doorsneden) en bundelpijlers. Deze ontwikkelden zich uit een rechthoekige
doorsnede, de bundelzuilen uit een ronde doorsnede.

pijler groeien, bijv. in de Gotiek. De doorsnede der

geledingen is meestal rond, doch kan ook recht of

veelhoekig zijn.

Bundelzuil, •> Bundelpijler.

Bunder is een thans niet meer gebruikelijke

vlaktemaat, waarvan de grootte voor de verschillende

streken verschillend was. Waar men tegenwoordig
van een bunder spreekt, wordt daarmede een hectare

bedoeld.

Blinderen, Joannes van den, ook
Bunderius, kerkelijk schrijver, > Joannes van den
Blinderen.

Bundesbuch, naam voor een gedeelte van Penta-

teuch, nl. Ex. 20. 22—23. 33. De naam is ontleend

aan Ex. 24. 7. Het B. bevat wetten uit den tijd vóór
Moses. Door dezen werden ze aangevuld en op schrift

gesteld. -> Pentateuch.

Bund für Gcgenvvartchristentum, in 1920
op den Wartburg voortgekomen uit verschillende

bestaande vereenigingen. Streeft naar verdieping en
verinnerlijking van een vrij Christendom (a-dogma-
tisch). Bevordert o.a. den wereldvrede, het religieus

socialisme en de omzetting van landskerken in volks-

kerken; beoefent een religieus activisme, maar leidt

tot godsdienstig indifferentisme en individualisme.

J. Sassen .

Bungalow (( Bengalen), lichtgebouwd zomer-
huis van één verdieping, met stroo gedekt, speciaal

in Voor-Indië.

Bungay, > Thomas Bungeius.
Bimgc, Alexander von, Russisch plant-

kundige; * 1803, f 1890; maakte verschillende reizen,

o.a. met Ledebour in 1826— ’29 door het Altai-geberg-

te, waar hij de flora van de Gobi-woestijn en andere
gebieden onderzocht, waarover hij later meermalen
schreef, en in 1859 naar Perzië. In 1834 werd hij hoog-
leeraar in de plantkunde te Kazan, in 1836 te Dorpat.

Bonman.
Bungert, August, Duitsch componist;

* 14 Maart 1846, f 26 Oct. 1916. Genoot omstreeks

1900 een korte vermaardheid door zijn muziek-drama-
tische tetralogie Homerische Welt, waarin hij Wagner ’s

Ring der Nibelungen trachtte te overtroeven, hoewel
hij meer lyricus dan dramaticus was. Bungert ’s onge-
twijfeld fraaie, gevoelige muziek is het best in de
liederen op tekst van Carmen Sylvia; ook het myste-
rium Warum? Woher? Wohin? (1908) was een tijd-

lang zeer in aanzien.
Lit.

:

Max Chop, A. B. (1196). Reeser .

Bunias, > Hardvrucht.
Buning, Werumeus, > Werumeus Buning.
Buniuni , een geslacht van de familie der scherm -

bloemigen (Ümbelliferae), vroeger tot het geslacht

Carum behoorende, heeft een eetbaren, bijna ronden,
tot 5 cm dikken wortelstok. B. bulbocastanum, aard-
kastanje, is een halve meter hooge struik uit West-
Europa, het Oeralgebied en den Kaukasus. De knollen
hiervan worden in Z.W. Duitschland en Roemenië
geroosterd of gebraden gegeten. De andere soorten van
dit geslacht worden gevonden in Zuid-Azië.Bonman.
Bunk, G e r a r d, pianist en organist, * 4 Maart

1888 te Rotterdam. Studeerde aan het conservatorium
aldaar en later aan het conservatorium te Hamburg,
werd daarna piano-leeraar aan de conservatoria te

Bielefeld en te Dortmund, waar hij tevens tot organist

van de St. Reinoldkerkbenoemd werd
,
en ook totdirigent

van verschillende koren. Met van Kempen en Rosen
vormde hij het Dortmunder Trio.
Werken: orkestwerken, o.a. een symphonie

;

werken voor piano en voor orgel met orkest
;
koren en

kamermuziek. Hanekrool.
Bunker, ruimte aan boord van stoomschepen ter

berging van de brandstof. > Kolenbunker; Olie-
bunker.

Bunkcya (H. Julius), missie der pp. Benedictij-
nen (Lophem); apost. vicariaat Katanga. Volks-
stammen: Bayeke en Basanga. Ongeveer 8 000 inw.
Gesticht 1926. Gedoopten (1932) : 816.
Bunner, Henry Cuyler, Amer. humorist,

dichter en shortstory-schrijver. * 1865 te New York,
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f 1896. Redacteur van het weekblad Puck van 1877

tot zijn dood.
Werken: Short stories: Short Sixes (1891);

More Short Sixes (1894) ;
Made in France (1893) ;

Jersey

Street and Jersey Lane (1896). Gedichten: Airs

from Arcady and Elsewhere (1884) ; Rowen (1892)

;

Poems (1896).

Bunnik, gem. in de prov. Utrecht, gelegen aan

den Krommen Rijn en de spoorlijn Utrecht—Arnhem.

Opp. 1 454 ha; rivierklei. 1 746 inw. (1 Jan. 1933),

voor de helft Kath. (parochie van de H. Barbara),

verder vnl. Ned. Hervormd. Middelen van bestaan:

tuinbouw en veeteelt. Vooral de tuinbouw komt
tegenwoordig sterk op; ook de glascultuur neemt toe.

Tot Bunnik behoort het buiten Rhijnauwen (eigendom

van de gemeente Utrecht), met wandelpark en jeugd-

herberg, en het gehucht Vechten, bekend door opgra-

vingen in verband met het Romeinsche vlootbasis-

station te Fectio. Akveld.

Bunsbeek, gem. in Belg. Brabant, ten N. van

Tienen, aan de Velp; 1 485 inw., Kath/; opp. 1 165 ha;

landbouw. Merkwaardigheid: kerk met Got. koor uit

de 16e eeuw en toren uit de 13e eeuw.

Bunschoten, gem. in het N.O. van de provincie

Utrecht, groot 2 220 ha. Tot deze gem. behooren de

dorpen Bunschoten en Spakenburg, door een haven

met elkander verbonden, alsmede het gehucht Eem-
dijk. De grond is rivierklei. Ruim 5 000 inw. (1 Jan.

1933), die vrijwel uitsluitend Protestant zijn. De bevol-

king leeft hoofdzakelijk van veeteelt (zuivelfabriek)

en visscherij. Dit bestaansmiddel, vroeger van betee-

kenis, gaat sinds de vorming van het IJselmeer sterk

achteruit. Merkwaardig is de kleederdracht der bevol-

king van Spakenburg, welke echter geen noemens-

waard toerisme ten gevolge heeft. Akveld.

Bunsen, Robert Wilhelm von,
Duitsch natuur- en scheikundige. * 31 Maart 1811 te

Göttingen, f 16 Aug. 1899 te Heidelberg. Werd in

1842 professor te

Marburg, in 1851

te Breslau, van
1852— ’89 te Hei-

delberg. Zijn ver-

diensten voor de

natuur- en schei-

kunde zijn groot. In

1843 vond hij de

vetvlekphotometer
(zie onder), in 1846

volgde de theorie

van de IJslandsche

geisers, in 1850 ont-

stond de Bunsen-

brander, van bui-

tengewoon belang

voor de spectraal-

analyse. ui 1851

werd magnesium electrolytisch vrij gemaakt, in 1855

aluminium. Samen met Kirchhoff ontdekte hij de

spectraal-analyse,wat hem weer de elementen rubidium

en caesium deed vinden. In 1869 vond hij de water-

straalpomp, in 1870 den ijscalorimeter. Verder is nog

van hem een galvanisch element, bracht hij de photo-

chemie vooruit en deed hij belangrijke onderzoekingen

op het gebied van de cyaniden, van buskruit, enz.

Werk: Chemische Analyse durch Spectralbeobach-

tung (met Kirchhoff, 1861). — B i o g r. : Darmstaedter,

Veldhagen und Klasing (Bielefeld 1926). J. v. Santen.

Ijscalorimeter van Bunsen, > Calorimetrie.

Element van Bunsen is een galvanisch element,

welks negatieve pool uit een geamalgameerde zink-

staaf in 10-procentig zwavelzuur bestaat
;
de positieve

pool is een koolstaaf in sterk salpeterzuur. Het zwavel-

zuur en salpeterzuur zijn door een poreuzen pot

gescheiden. De spanning bedraagt ong. 1,9 Volt. Het
Bunsen-element is in staat (o.a. ten gevolge van den

geringen inwendigen weerstand) sterke stroomen te

leveren. Een nadeel is het ontwijken van bruine nitreu-

ze dampen bij stroomafname. Deze elementen hebben

Bunsen den stroom geleverd voor zijn beroemde

onderzoekingen op het gebied der electrochemie.

Tegenwoordig wordt het practisch niet meer gebruikt.

A. Claassen.

Vetvlekphotometer van Bunsen. Op een wit papier

p met vetvlek (zie fig.) valt van weerszijden licht van

de lichtbronnen Lx
en L2 . Ten gevolge van de verlich-

ting door Lj alleen zou van links gezien de vetvlek

donkerder, door L2 alleen helderder dan het papier

Vetvlekphotometer van Bunsen.

zijn. Men verschuift nu één der lichtbronnen, tot de

vetvlek een minimum van helderheidsverschil met de

omgeving heeft, in welk geval de belichtingssterkten

aan beide zijden van het papier even groot zijn. De
afstanden rx en r2 van Lj en L2 tot p worden gemeten.

Voor de lichtsterkte Ix en I2 van Lj en L2 geldt nu
volgens de wet van Lambert (> Belichtingssterkte)

I t /rj2 = I2 /r2
2

. Is de lichtsterkte van één der lampen
bekend, dan volgt daaruit die der andere. Op hetzelfde

principe als deze verouderde photometer van B.

berust die van Lummer en Brodhun, waarbij de vetvlek

op een stuk papier vervangen is door een photometer-

kubus, waarmee nauwkeuriger metingen mogelijk

zijn. Rekveld.

Bunsenbrander, bijzonder soort brander, ge-

noemd naar den Duit-

schen scheikundige Robert

Bunsen, die dezen bran-

der in 1855 construeerde.

Het gas komt door een

opening in een mengbuis,

waarin onderaan eenige ga-

ten voorkomen, waardoor

de lucht door den gasstroom

wordt aangezogen. Aan den

top van de mengbuis ver-

brandt het gasluchtmengsel

tot koolzuur en water, zon-

der dat de tusschentrap van
vrije koolstof, zooals bij de

lichtgevende vlam, ontstaat.

De vlam van den Bunsen-

brander is gekenmerkt door

een blauwgroene kern bij Bunsenbrander, a) gas-

voldoenden luchttoevoer. De- toevoer; bjluchttoevoer.

ze kern bestaat uit een koud
gas-luchtmengsel; aan den top van deze kern ontstaat

de hoogste temperatuur, nl. ong. 1250° C.

de Wilde.

Bunsing, > Bunzing.
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Bunte-buret is een apparaat, dat in de
gasanalyse in gebruik is om in een gasmengsel het

gehalte te bepalen van verschillende gassen afzonderlijk

zooals koolzuur,

zware koolwater-

stoffen en zuurstof.

De werkwijze is als

volgt: de bovenste

kraan, een drieweg -

kraan, wordt ge-

opend evenals de
onderste kraan. Nu
wordt de geheele

buret vol water ge-

zogen. Door de bo-

venste kraan, waar-
van de zijbuis wordt
verbonden met het

toestel, waarin zich

het te onderzoeken

gas bevindt, wordt
nu ongeveer 100 cm3

gasmengsel ingela-

ten. Zijn het volume
en de druk nauw-
keurig gemeten, dan
wordt door de on-

derste kraan het

resteerende water
uitgezogen en de

kraan gesloten. Uit
een schaal, waarin

zich de vloeistof

bevindt, die het

koolzuurgas moet

Bunte-buret in drie uitvoeringen, absorbeeren (kali-

loog), wordt nu een

evengroote hoeveelheid daarvan in de buret gelaten.

Daarna wordt flink doorgeschud. Na vervanging van

de kaliloog door water wordt het volume weer afge-

lezen, waarbij zorgvuldig acht moet worden gegeven,

dat de drukking dezelfde is als tevoren. Het verdwenen

volume was koolzuurgas. In het overblijvende gas

kan met andere vloeistoffen het gehalte aan andere

gassen worden bepaald. v. d. Beek.

Buntgras, Corynephorus canescens, van
de familie der grassen (Gramineae), wordt ook Aira

canescens of Weingaertneria canescens genoemd. Het
is een zodevormend, op zandgronden en heide voor-

komend gras, dat 30 cm hoog wordt en bloeit met
zilvergrijze pluimen. Als veevoer is het van geen

beteekenis. Bonman.

Bunvan, John, Eng. Puritein, schrijver van
het Protestantsche volksboek Christen ’s Pelgrims

-

reize. * 1628, f 1688. Ongeletterd maar bezielend

prediker der Baptisten en schrijver van traktaatjes,

werd hij gedurende de regeering van Karei III 12 jaren

lang (1660—1672) gevangen gehouden. Meesterlijke

allegorie, diepe menschenkennis en onopgesmukte
taal drukken op zijn werken den stempel van het genie,

maar zijn logge gewichtigheid, zijn mechanische
genadenleer en zijn overspannen levensbeschouwing

maken ze alleen voor geestverwanten volkomen geniet-

baar.
Werken: Some Gospel Truths opened (1656) ;

A
few Sighs from Heil (1658) ; The Four Last Things

(1665) ;
en andere traktaatjes ; Grace Abounding to the

chief of sinners (1666, een geestelijke autobiographie)

;

Ned. vert. : Genade Verheerlijkt aan den Voornaamste
der Zondaren

;
The Pilgrim’s Progress from this world,

to What which is to come (1678, ca. 400 malen herdrukt
en in 100 talen vertaald

;
Ned. 1682

;
en zeker 100 maal

herdrukt
; bekende uitg. van ds. J. L. Piorson, 1908 en

later)
; The life and death of Mr. Badman (1680) ;

Ned.
vert. : Leven en Sterven van Mr. Quaadt

(

31684) ; The
Holy War (1682) ; Ned. : De Heilige Oorlog (1685). —
L i t. : Monogr. van J. Brown (1928) ;

H. E. B. Speight
(1928) ;

G. B. Harrison (1928). Critische uitg. van The
Pilgrim's Progr. met volledige bibliographie door J. B.
Wharey (1928). Originaliteit bewezen door A. Pompen,
in De Katholiek (145, 1914) ;

bibliographie van F. M.
Harrison (1932). Pompen .

Bunzing (M u s t e 1 a p u t o r i u s), ook
stinkdier of eierdief genaamd, behoort tot de marter-
achtigen en is een echt vraatzuchtig roofdier; hij is

4 dm lang met een staart van 16 cm. Het vel levert

een warm en sterk pelswerk; zou ook hoog gewaar-
deerd worden, als het niet blijvend stonk; ondanks
dit wordt het toch zeer gevraagd. Het vel is aan de
onderzijde donkerbruin, op de zijden en aan den boven-
kant lichter bruin. Het dier leeft in holen van boomen
en in den grond, onder paalwerk, bouwvallen enz.,

vaak bij menschelijke woningen; verdelgt weliswaar
veel ratten en muizen en is daardoor een zeer nuttig

dier, maar is helaas ook belust op kippen, konijnen,

visschen, enz. De bunzing is zeer lenig en vlug, een
echte vechtersbaas ; bij het vechten spuit hij soms een

stinkende vloeistof uit.

Als een albino-soort is bekend de fret, die wit
of witgeel van kleur is, door den mensch in gevangen-
schap gefokt wordt en reeds van oudsher gebruikt

wordt voor de jacht op konijnen. Verhey.

Bu-Oedeng, > Slangaap.

Buoii, 1° Bartolomeo, Ital. bouwmeester
en beeldhouwer, zoon van Giovanni, sloot zich onder

invloed van Niccolo Lamberti nauwer bij de Toscaan-

sche vormentaal aan; f 1464 te Venetië. Werkte veel

met zijn vader samen.
2° Giovanni, Ital. bouwmeester en beeld-

houwer uit Venetië; f 1442. Was meer sierkunstenaar

in Gotischen trant dan bouwmeester. Toch onderging

zijn sierkunst sterke Toscaansche invloeden. Werkte
mede aan den Ca’d’oro (put) en de versiering van het

dogenpaleis.

L i t. : Venturi, Storia delTarte italiana (VI 1908).

Knipping.

Buonamente, Giovanni Battista
(C a v a 1 i e r e), één van de eerste Italiaansche

componisten van vioolsonates; bevorderaar van de
viooltechniek; van 1626

—
’29 keizerlijk hofmusicus

te Praag; 1636 kapelmeester aan het klooster der

Franciscanen te Assisi. Zijn sonates hebben reeds den
vorm van de Sonate da Camera; zij vallen op door
groote eenheid in den vorm en door ongekunsteldheid.
Werken: 7 boeken met sonates, symphonieën en

dansstukken, uitgegeven bij Al. Vincenti te Venetië,
waarvan de boeken 4 (1626), 5 (1629), 6 (1636) en 7

(1637) bewaard worden in de stadsbibliotheek te Breslau.— L i t. : Paul Nettl, G. B. B. in Zeitschr. für Musik-
wissenschaft (IX 1927, 528). Piscaer .

Buonamici, G i u s e p p e, Italiaansch pianist

en paedagoog
;

* 12 Febr. 1846, f 18 Maart 1914;
bekend door zijn instructieve études voor piano in zijn

uitgaven van 50 études van Bertini en van Beethoven ’s

pianosonaten.

Buonarotti, > Michelangelo.

Buonconsiglio, Giovanni (genoemd II
Marescalco), Ital. schilder uit Vicenza; f 1535
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te Venetië. Stond vrij sterk onder invloed vanAntonello

da Messina en Montagna. Onder invloed van Giam-
bellino werden de harde vormenvan zijn figurenweeker.

Toch kwam hij boven ccn goed verzorgd conventiona-

lisme niet uit.

Voorn, werk: Pietè, (Vicenza, Museo Civico)

;

Maria’s tenhemelopneming (fresco, Montagnana, dom).
— Lit.

:

Foratti, G. B. pittore vicentino (1907)

Venturi, storia dell’arte italiana (VII 1915, 634 vlg.)

Knipping.
Buonfigli, Benedetto, > Bonfigli.

Buonpensicre ,
Henricus, Dominicaan,

theologant. * 26 October 1853 te Terlizzi, f 18 Januari

1929 te Rome. Werkte krachtig mede tot den opbloei

der Thomistische studiën, en was een der meest mar-

kante theologen dezer eeuw. Sedert 1897 regeert aan

het collegium Minervitanum te Rome, later prof. aan

het seminarie van S. Jan van Lateranen.

Werken: Commentaria in primam partem Sum-
mae Theol. S. Thomae. a q. I ad q. XXIII (Rome 1902)

;

Commentaria in primam partem Summae Theol. S.

Thomae a q. XXVII ad q. XLIII (Vergara 1930). —
Lit.: Analecta O.P. (XIX, 124 vlg.). Lambermond.
Buonsignori, Francesco, > Bonsignori.

Buonf alcnti delle CJirandolc, B e r n a r d o,

Ital. bouwmeester; * 1536, f 1608 te Florence. In

Florence volgde hij de manier van Ammanati na, doch

was oorspronkelijk leerling van Michelangelo. Hij

stichtte aldaar een bouwschool.
Voorn, werken: Gasthuis van Santa Maria

Nuova (1592) ;
voltooiing van het door Vasari begonnen

Uffizi-paleis
;
uitbreiding van den achterbouw van het

Palazzo Vccchio
;
verbouwing der S. Trinita (1576), alle

in Florence. In Siena het Palazzo Reale. Werkte mee aan

den aanleg van het Bobolipark te Florence. — Lit.:
Limburger. Die Gebaude von Florenz (1910) ;

Brinck-

mann, Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in den

romanischen Landem (1915).

Buonviano, Ambrosio, Ital. beeldhouwer

en stucco-kunstenaar; * 1552 te Milaan, f 1622 te

Rome. Vestigde zich op dertigjarigen leeftijd in Rome
en leerde bij Prosper Bresciano.

Voorn, werk: Sleutelovergave (basreliëf, Rome,
St. Pieter gevel)

;
David en Ezechiël (1599, beelden te

Rome, St. Jan van Lateranen). — Lit.: Baglioni, Le
vite dé pittori scultori ed archetetti.

Bupalis, > Dennenspanner.

Bupalos, broeder van Athenis en zoon van

Archermus van Chios, vertegenwoordiger der Ionische

beeldhouwkunst uit de 2e helft der 6e eeuw v. Chr.,

speciaal van de school van Chios. Genoemd worden

een drietal Gratiën en een beeld van Tyche, wellicht

het prototype van het zgn. Spestype. De techniek

van B. beteekende een sterken vooruitgang in de

fijnere plooiing van het kleed. Keizer Augustus

liet later archaïsche beelden van B. gebruiken als

terapelacroteria. W. Vermeulen.

Büjjhagus ,
(a n t. geogr.), zijrivier van de

Alpheus.

Buphagus (m y t h.), bijnaam van Hcracles,

die een heelen stier verslond (( Gr. bous = rund, os,

stier; phagein = eten). Ook van andere helden en

athleten om dezelfde reden. Davids.

Buphagus Bris (O s s e n p i k k e r) is een

geslacht van de familie der spreeuwen (Stumidae),

tot welk geslacht slechts twee soorten behooren, die

in het Oostelijk en Zuidelijk steppengebied van Afrika

leven. Men ziet ze in kleine troepen van 6—8 stuks.

Zij trekken met de nomadische, van veeteelt levende

Afrikaansche stammen rond en zijn slechts daar

aanwezig, waar talrijk vee verblijf houdt. Ook olifan-

ten, neushoorns, buffels en antilopen houden zij

gezelschap. Zulke kuddedieren worden door hen

opgezocht, die wonde plekken hebben en daardoor

vliegen aanlokken. Ook zijn zij bijzonder gesteld op

de larven van verschillende horzels, die zich onder de

huid der dieren geboord hebben, en op de met bloed

volgezogen teken. Werd vroeger aangenomen, dat

de ossenpikkers den dieren een dienst bewezen
,
thans

is men algemeen overtuigd, dat zij zeer schadelijk zijn

voor het vee, daar zij door het pikken het helen der

wonden beletten en dat zij ook op de meest gevaarlijke

wijze kunnen bijdragen tot de verspreiding van besmet-

telijke ziekten. Keer.

Büphonas (m y t h.), Siciliaansche heros, door

Heracles verslagen en gedood.

Buphonia, > Dipolia.

Buphthalmos ({ Gr. bous = rund, ophthalmos

= oog), runderoog, ossenoog, een aangeboren ziekte,

die men bij sommige kinderen aantreft, waarbij de

oogen buitengewoon groot worden. De ziekte eindigt

gewoonlijk met blindheid.

Buphthalmum, samengesteldbloemige plant

voor zonnige standplaats. Bruikbaar in > borders.

Bupleurum, -> Goudscherm.
Buprestidae, > Prachtkevers.

Buquoy, ook wel Boucquoy, 1° Boheemsch

gravengeslacht van N. Fransch-Artesischen

oorsprong; meerdere leden traden in de 16e eeuw in

Habsburgschen dienst en werden opgenomen in den

Spaanschen en Oostenrijkschen adelstand.

2° Karei Bonaventura, keizerlijk

generaal, * 9 Jan. 1571 te Atrecht, f 10 Juli 1621;

streed in Spaanschen dienst tegen de Noord-Neder-

landers o.a. bij Nieuwpoort, werd in 1613 stadhouder

van Henegouwen en in 1618 opperbevelhebber der

keizerlijke troepen in Bohemen in den strijd tegen den

Tsjechisch-Protestantschen adelsopstand ;
streed met

Tilly samen in den slag op den Witten Berg (8 Nov.

1620), en sneuvelde tegen Bethlen Gabor. v. Gorkom.

Bu ra (a n t. geogr.), 1° stad in Achaia.

2° Stad in Mesopotamië.

Burali-Forti, C a e s a r e, wiskundige en

philosoof. * 1861 te Arezzo. Sinds 1903 hoogleeraar

aan de mil. acad. te Turijn. Bekend is de naar hem
genoemde antinomie (> Antinomieën der yerzame-

lingsleer), welke aanleiding werd tot heftige maar

rechtmatige critiek op de verzamelingsleer van

G. Cantor. Drost.

Burbage, James, bouwde in 1577 buiten

Londen den eersten publieken schouwburg in Engeland

The Theatre, in 1596 Blackfriars Theatre, in 1597

The Globe Theatre. Hier werden de eerste spelen van

Shakespeare opgevoerd, f 1597. Zijn zoon R i c h a r d

(* ca. 1567, f 1619) was de meest beroemde tooneel-

speler ten tijde van Shakespeare en Ben Jonson.

Pompen

.

Burbank, een snel groeiend stadje in den N. Amer.

staat Califomië (34° 11' N., 118° 19' W.). Telde in

1920 slechts 2 913 inw., in 1930 daarentegen 16 662.

Talrijke en diverse industrieën, o.a. studio’s. Natuur-

gas en ruwe petroleum worden er per buisleiding uit

het Bakersfield-district aangevoerd.

Burbank, L u t h e r, Amerikaansch planten-

kweeker, beroemd om zijn geniaal doorzicht in het

voortbrengen van een groot aantal nieuwe tuinbouw-

gewassen. * 7 Maart 1849, f 2 April 1926. In het

begin legde hij er zich op toe, als jonge boer op vaders
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groote „farm”, een nieuw aardappelras te winnen,
dat de oude variëteiten in een aantal eigenschappen
zou overtreffen. Nadat hij hierin geslaagd was en de
waarde van den jaarlijkschen aardappeloogst in de
Ver. Staten met millioenen dollars verhoogd had,
vestigde hij zich in 1875 te Santa Rosa in Califomië,
om zich in dit voor het kweeken van fruitboomen
en sierplanten zoo gunstig aangepast klimaat op het
winnen van nieuwigheden toe te leggen. De weten-
schappelijke navorsching was nooit het doel noch het
streven van B.; hij beoogde uitsluitend, buiten alle

eigenbelang om, zijn medemenschen zooveel mogelijk
dienst te bewijzen met zijn nieuwe aanwinsten, waar-
onder de voornaamste zijn: de suikerpruim, de pruim
zonder steen, de doomlooze cactus (Opuntia), de wal-
noot met looistofvrijen bolster, de snelgroeiende bas-
taardwalnoot, een groot aantal nieuwe sierplanten,

enz. Van zijn bastaardeeringsuitslagen nam B. geen
nota; hij heeft ook nooit iets gepubliceerd. Gelukkig
kon Hugo de Vries, tijdens zijn herhaalde bezoeken
aan de farm, het belangrijkste in schrift vastleggen
en bestudeerde de plantkundige G. H. Shull van het
Camcgie-Instituut het werk van B. vanuit het stand-
punt der erfelijkheid, waardoor veel merkwaardigs
voor het nageslacht bewaard bleef.

L i t. : Hugo de Vries, Het veredelen der kultuur-
planten (1908) ;

A. Ludovici, L. B., der Pflanzcnzüchter
(1921)- Dumon.
Burbourg (dept. du Nord bij Grevelingen). Hier

werden in het begin der 16e eeuw onderhandelingen
tusschen de Nederlandsche en Engelsche regeeringen
over handelsverdragen gehouden. > Intercursus.

Burbure, Léon, Belgisch componist en muziek-
historicus; * 16 Aug. 1812, f 8 Dec. 1889. Behalve
door zijn talrijke composities op kerkelijk en instru-

mentaal gebied is B. bekend door zijn waardevolle
monographieën over Zned. muziek in de 15e en 16e
eeuw (1862

—
’70), met name Les oeuvres des anciens

musiciens beiges (1882). Reeser .

Burburg ,
1° Burburg-Stad (Bour-

bourg-Ville), gem. en kantonhoofdplaats in het arr.

Duinkerken (Fr. Vlaanderen). Ca. 2 200 inw., over-
wegend Franschspr. Werd menigmaal door de Fran-
schen verwoest. Kerk met Belfort en beiaard, gewijd
aan O. L. Vr. van Burburg, wier beeld volgens de
overlevering gebloed heeft door een wonde, toege-
bracht door een krijgsman van Karei VI tijdens de
plundering der stad in 1383. Bekende bedevaart.
Kloosters: Twee der Zusters van het Kindeke Jesus
(Rijsel). Industrie: chocolade, cichorei, meelmaalderij,
kalkbranderijen. Bij de stad schilderachtige groep
van drie windmolens aan de Windaal-vaart.
2° Burburg-Buiten (Bourbourg-Cam-

pagne), gem. in kanton Burburg; ca 2 700 inw., veel
Vlaamschspr. Landbouw. Beide burgerlijke gemeenten
vormen één kerspel. De naam Burburg is ontstaan uit
Broekburg. v . Es.
Burch, 1° Franciscus Henricus

van der, bisschop van Gent en aartsbisschop van
Kamerijk; * 26 Julil566,f23Meil644; studeerdete Leu-
ven, kanunnik teAtrecht envicaris gen. van dit bisdom,
later aartsdiaken van Mechelen en deken, in 1612 bis-
schop van Gent en in 1616 aartsbisschop van Kamerijk.
Zeer vooraanstaand in de Kath. hervorming en pro-
motor van het onderwijs voor onbemiddelden.
L i t. : Eubel, Hierarchia Catholica (3 dln. 1913—’23);

Biogr. Nat. Belg. Erens.
2° M e i n r a* d, Zwitsersch edelsmid, vooral

van kerkelijke gebruiksvoorwerpen. * 27 Mei 1897
te Giswil (kanton Obwalden), wrerkt te Luzem. Zijn

kunst streeft naar hoogste gestrengheid. Zijn voor-
liefde voor de verticale lijn en den hoogen kegel maken
zijn arbeid niet zelden wat eentonig.

Burchard, 1° een bisschop van Utrecht (1100

—

1112), | 16 Mei 1112, zoon van Cuno van Lechsge-
münd, domproost van Straatsburg, door keizer
Hendrik IV tot biss. van Utrecht benoemd. Hij
verloor Ooster- en Westergoo, maar Holl. werd als

leen van Utr. erkend (1101). B. bezocht herhaaldelijk
de rijksdagen bijv. Mainz (1101, 1102), Luik (1103),
maar hield zich afzijdig in den strijd van Hendrik IV
met zijn zoon Hendrik V. Voordat deze laatste naar
Rome trok, vierde hij zijn verlovingsfeest te midden
van de rijksgrooten in Utr. Na zijn terugkeer uit Rome
begroette B. hem te Spiers en Munster (1112). Van zijn

geestelijk bestuur weten we slechts, dat B. de kapittels

begunstigde; daaraan schonk hij o.a. verschillende

parochiekerken ter vermeerdering der inkomsten
van de kanunniken.
L i t. : B. L. L. de Geer v. Jutfaas, in Bijdr. Vaderl.

Gesch. en Oudhk. (III Reeks XI 1896, 153-161). Post.
2° (Burchardus), Johannes, historicus en

liturgist. * ca. 1445 in den Elzas, f 1506 te Rome.
Werd 1480 protonotarius, 1483 pauselijk ceremonie-

meester en 1503 bisschop van Civitè, Castellana en Orte.

Zijn Diarium van Alexander VI, waarvan eerst in

1696 een uittreksel verscheen, is niet altijd betrouw-
baar. Zijn werken op liturgisch terrein zijn van belang
ten opzichte van de sinds uitgegeven authentieke

Romeinsche boeken: missaal, pontificaal, ceremoniaal.

De rubrieken, die het hedendaagsche missaal inleiden,

zijn grootendeels ontleend aan zijn „Ordo servandus ....

Missae” (1502).

Burchard van Avesnes, > Bouchard van
Avennes.

Burchiello , eigenlijk: Domenico di
G i o v a n n i, Italiaansch dichter; * 1404 te Florence,

f 1448 te Rome, was barbier en voerde een losbandig

leven. Kreeg zijn naam Burchiello omdat hij, in de
burleske en satirische sonnetten die hij schreef, opzet-

telijk de meest verscheiden dingen samenvoegde
(alla burchia, d.i. op ’t goed vallen uit), zooals het

toeval en het rijm het meebrachten.
L i t. : Mazzi, II Burchiello, saggio di studi sulla vita

e sulle sue poesie (Bologna 1877). Ulrix.

Burcht (Burg), versterkte plaats, vooral in

Burcht.

de middeleeuwen, woonplaats van een ridder of
landheer. Veelal op een hoogte, ook w^el in het
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water, aangelegd; omgeven met muren (waarin

kanteelen, schietgaten en poorten) en grachten,

waarover een ophaalbrug. Het eigenlijke woonhuis

had een of meer torens, een ridderzaal, vertrekken

voor huiselijk verblijf (kemenade), vaak ook een

slotkapel. Dienstwoningen en voorraadschuren, soms

ook kemenaden, werden afzonderlijk binnen de om-
muring gebouwd. Het gebruik der vuurwapenen

maakte een eind aan de militaire waarde der

burchten; sinds het eind der M. E. worden er geen

meer gebouwd. Zie verder > Kasteel. Gorris.

Burcht , Belg. gem. in de prov. Antwerpen op den

linkeroever der Schelde, in het land van Waas,

4 km ten W. van Antwerpen. Opp. 374 ha; ca. 5 800

inw. Sinds 1923 hoort deze gem. aan de prov. Ant-

werpen toe en werden er 70 ha bij de stad Antwerpen

gevoegd. Polders, zand- en leemgronden. Schei-

kundige meststoffen; oliefabriek, steenbakkerijen,

brouwerijen, scheepstimmerwerven. St. Maartens-

kerk. B. behoort tot bisdom Gent. Het Kraaienhof

staat aan het uiteinde van den Borgerweertpolder en

is van zeer ouden, misschien wel Romeinschen oor-

sprong. Het werd in 1683 door Famese ingenomen en

diende tot gevangenis. „Groote Burchtschen Weel”

is een watervlak van 20 ha. Striels .

Burchtbal, een spel voor de lagere school. De
leerlingen zijn opgesteld in een kring. In het midden

hiervan staat de burcht, voorgesteld door een paal,

waar bovenop een bal ligt. Een of twee leerlingen

moeten dezen burcht beschermen, terwijl de andere

leerlingen door samenspel moeten probeeren den

burcht te treffen. J. H. Custers .

Burchtsage, dichterlijk volksverhaal aangaande

een bepaalden burcht. Rijn- en Moezelstreek zijn rijk

aan zulke sagen. Motieven: moord, spookverschijning,

verborgen schat, sprong in een afgrond, e.d.

Burck, W., Nederlandsch plantkundige; * 1848

te Monnikendam, f 1910 te Leiden. Hij was na zijn

promotie te Leiden adjunct-directeur van ’s Lands

Plantentuin te Buitenzorg, vervolgens wetenschappe-

lijk adviseur van de gouvernementskoffie-cultuur

en ten slotte lector te Leiden. Hij onderzocht bloem-

bestuiving, plantensystematiek en guttapercha-leve-

rende gewassen. Bonman.

Burckhard, hertog van Zwaben, was

de eerste hertog van het stamhertogdom Zwaben, dat

onder de latere Karolingers ontstond. In 921 erkende

hij koning Hendrik I van Saksen als leenheer.

Burckhard, bisschop van Halber-
s t a d t, was een der leden van het driemanschap,

dat besloten had koning Hendrik IV in diens plannen

te dwarsboomen. De koning werd inderdaad verslagen

(Aug. 1073). In 1086 werd B. met meerdere pausgezinde

bisschoppen afgezet. B. nam daarop weer de leiding

van den strijd tegen den koning, die nogmaals ver-

slagen werd. Bij een opstand der burgers van Goslar

tegen hun bisschop B. werd deze in een straatgevecht

zoo zwaar gewond, dat hij spoedig stierf (1088).

Lit. : -+ Hendrik IV. Slootmans.

Burckhard van Worms, > Burkhard van

Worms.

Burckhardt, 1° Jakob, Zwitsersch historicus,

kunsthistoricus en vooral cultuurhistoricus, * 1818 te

Bazel, f 1897 aldaar. Aanvankelijk stond hij als student

te Bazel onder invloed van den historicus Wilhelm

Wackemagel en den Vrijzinnig-theoloog de Wette.

Als student in Berlijn (1839—1843) deelde hij met

Ranke, Droysen,

Kugler e.a. in de

groote liefde voor

de romantischebe-

schouwing van het

verleden. De stu-

die in de alge-

meene geschiede-

nis zette hij te

Bonn voort, waar
hij in vriendschap

geraakte met Kin-
kel. Terug in Ba-
zel, werd hij in

1843 leeraar aan
een gymnasium en

spoedig daarop
buitengewoon

hoogleeraar aan de

universiteit. Na ’n

kort professoraat

in Zürich, kon hij in 1868 te Bazel ordinarius worden.

Daar bleef hij en ter wille van Bazel liet hij andere

aanbiedingen voorbijgaan. Gedurende de laatste

levensjaren genoot hij de vriendschap van Nietzsche.

Op 76-jarigen leeftijd trok hij zich uit het onderwijs

terug (1893).

Zijn geliefde studie-objecten zijn die, welke hem
met Italië verbinden. Door een vluchteling, een Ital.

ingenieur, was hij met het Italiaansch vertrouwd

geraakt. Zijn geweldige eruditie en zijn sterk subjec-

tivisme maakten het mogelijk, dat hij verschillende

verschijnselen uit eenzelfden tijd onder een of meer-

dere gemeenschappelijke gezichtspunten kon samen

-

voegen, en daaruit hun onderling verband, hun ont-

wikkeling en hun toekomstigen groei lezen. Daarbij

droeg hij zijn meeningen voor in een sterken, kleurigen

en meesleependen stijl. Zijn subjectieve, romantische

instelling bracht hem echter tot groote fouten, die

eerst veel later aan nauwgezette vorschers duidelijk

werden. Twee onderwerpen hebben vooral de aandacht

van B. gehad: de ondergang van het Romeinsche Rijk

en de Italiaansche Renaissance. De eerste wordt door

hem niet aan uitwendige doch louter aan inwendige

oorzaken toegeschreven. Wat het tweede betreft,

B. werd met het begrip Renaissance bekend door de

bouwmeestersbiographie van Quatremère de Quincy

(1830) en een levensbeschrijving van Michelangelo.

Daarna bracht hij twee jaar in Italië door en in de

resultaten van die reis (Der Cicerone) behandelde hij

de geschiedenis der kunst vanaf de Grieken tot aan de

16e eeuw en legde een afkeer van Michelangelo, een

voorliefde voor Raffaël aan den dag. Dan verschijnt

zijn voornaamste werk: Die Kultur der Renaissance

in Italien, waarin hij een sterk contrast opstelt tus-

schen middeleeuwen en Renaissance. Deze laatste is

eigenlijk niets anders dan de „ontdekking van den

mensch en van de wereld”. Deze geschiedt niet door de

in traditie verdronken massa, doch door het vrije

individu, dat zich in harmonie weet met de werkelijk-

heid om hem heen, welke hem in zekeren zin toebe-

hoort. Het individu wordt schepper en een der grootste

kunstscheppingen is de staat. Tegenover de Barok

staat B. dan afwijzend; later aanvaardt hij Rubens,

omdat volgens hem in dezen de Renaissance opnieuw

werd geboren. B. heeft met zijn cultuurhistorische

beschouwingen een geniaal en baanbrekend werk

J. Burckhardt.
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volbracht, maar dat werk ondergaat ook de nadeclen
van een subjectieve romantische constructie, alge-

meenheden en vooropgezet grondplan. Dit laatste nu
komt voort uit Burckhardt’s liberaliseerende beschou-
wing van den mensch als eenling.

Voorn, werken: Die Kunstwerke der belgischen
Stadte (1842) ;

Die Zeit Konstantins des Grossen (1853,
41924) ; Der Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der
Kunstwerke Italiens (1855 ;

in latere drukken hebben
Bode e.a. er verklarende aanteekeningeü bijgevoegd,
deze zijn in den laatsten druk, 1928, weggelaten)

;
Kultur

der Renaissance in Italien (1860, zonder aanteekeningen
in l61928 door W. Goetz weer uitgegeven)

;
Geschichte

der Renaissance in Italien (1867, 71924) ; Griechische
Kulturgeschichte (4 dln. 1898—1902) ;

Beitrage zur
Kunstgeschichte von Italien (1898, 21911) ;

Erinnerungen
an Rubens (1898) ; Weltgeschiehtliche Betrachtungen
(1905, 41921). — L i t. : Joel, B. als Geschichtsphilosoph

(1918) ;
Neumann, J. B. (1927) ;

Winners, Weltanschau-
ung und Geschichtsauffassung J. Bs. (1929) ;

Dürr,
J. B. (1930) ;

Rehm, Inl. op de volledige werken (1930)

;

Stubbe, Naturalistisch of Mystiek (1933). Knipping.
2° M a x, Duitsch Egyptoloog en Semietist,

langen tijd werkzaam in het Egypt. museum van
Berlijn. * 1885, f 1914. Hij sneuvelde in de eerste

dagen van den Wereldoorlog in Frankrijk.

Voornaamste werk: Die altkannaankische
Fremdworte u. Eigennamen im Aegyptischen (Leipzig

1910).

Burdach ,
1° K a r 1, Duitsch physioloog;

* 1776 te Leipzig, f 1847 te Koningsberg, waar hij

professor was. B. beschreef een zenuwbundel in het
mggemerg, welke eindigt in de kern van Burdach
en het diepe gevoel van het bovendeel van den romp
en van de armen geleidt.

2° K o n r a d, Duitsch Germanist
;

gezagvol
onderzoeker van de literatuur der middeleeuwen en
van de Renaissance. * 29 Mei 1859 te Königsberg in

Pruisen; prof. te Berlijn, lid van de Pruisische

Akademie der Wissenschaften.
Hoofdwerken: Reinmar der Alte und W. von

der Vogelweide
(
21928) ; W. von der Vogelweide (1900);

Von Mittelalter zur Reformation (I 1893, II-VI 1912
vlg.)

;
Vorspiel (1925—’27) ;

Burdach, bibliogr. (1930,
door P. Piur).

Burdekin-river, rivier in het N. deel van het
kustgebergte van Queensland, Austr.; ontspringt op
de hoogten ten W. van Cardwell (Sea View Range),
stroomt Zuidwaarts in lengtedal en mondt na door-
braak door het gebergte ten Z. van kaap Bowling
Green in de Upstart Bay; de benedenloop is ongeveer
50 km bevaarbaar. Zwagemakers.
Burdignla (a n t. g e o g r.), teg. > Bordeaux.

Burdigalien, onderafdeeling van het Mioceen
(> Tertiairformatie). De naam is afgeleid van
Burdigala = Bordeaux, daar de lagen dezer onder-
afdeeling in de omstreken van Bordeaux aan de opper-
vlakte liggen. Het B. bevat hier vooral vele fossiele

schelpen, echiniden en vertebraten.

Burdinne, gem. in het W. van de prov. Luik;
opp. 858 ha, 850 inw.; landbouw. Oude heerlijkheid.

Bure, gem. in de prov. Namen, ten Z.O. van
Rochefort; ca. 700 inw., grootendeels Kath.; opp.
1 528 ha; landbouw; hard- en kalksteen. Merkwaar-
digheden: hoofdaltaar, koorstoelen en doopvont.
Kasteel, abbaye de Bure geheeten, met mooie lambri-
zeeringen en het wapenschild van de abdij van Saint
Hubert (1718). Ghoos.

Bureaucratie Lat. bura = wol, met wollen
stof bekleede schrijftafel

; Gr. kratein = heerschen)

beduidt: kleinzielige heerschzucht van ambtenaren.
Vlg. Grimm (Correspondance 1764) gevleugeld woord
van den vrijhandelaar J. C. M. Vincent de Goumay
(1712—1759). In het eerste kwartaal der 19e eeuw
komen bijv. in Duitschland de tongen erover los, niet
alleen wordt Joseph von Görres, de geweldige
prozaïst met „een machtigen keizer, semper
augustus” vergeleken(Glossen 5, 182) (1824), maar zelfs

met den kinderverslinder Satumus. Conscience
spreekt van bureelratterij. Een comische S. Bureau-
cratius bestaat naast een H. Hermandad. Brouwer.

Bureau des constatations mcdieales sk

Lourdes. Dit Bureau ontstond uit de door den
bisschop van Tarbes en Lourdes, mgr. Laurence, in

1858 benoemde commissie voor onderzoek van de
genezingen te Lourdes. Doel er van is: zieken, die

zeggen genezen te zijn, te onderzoeken, aan welk
onderzoek elke medicus kan deelnemen. Blijkt bij

het voorloopig onderzoek, dat de in het meegebracht
rapport vermelde ziekte vermoedelijk bij aankomst te

Lourdes bestond, en dat deze plotseling verdwenen is,

dan wordt het geval in behandeling genomen. Door
bemiddeling van de leden van de Association Médicale
Intern, de N. D. de Lourdes worden alle gegevens
omtrent het ziekteverloop opgevraagd. Blijkt, dat
de kwaal bij aankomst te Lourdes bestond en plotse-

ling of in zoo korten tijd als natuurlijkerwijze onmoge-
lijk is, is verdwenen, en dat de gezondheidstoestand
een jaar heeft aangehouden, dan wordt het geval in

de registers van het Bureau ingeschreven. Ten on-
rechte wordt aan het Bureau verweten, dat het zich

uitspreekt over het al of niet wonderbaarlijke van een
genezing. De uitspraak hieromtrent wordt gegeven
in handen van de daarvoor ingestelde commissie te

Rome. Zenuwziekten, die volgens den huidigen stand
der wetenschap geen anatomische afwijkingen mede-
brengen, worden niet behandeld. Tot heden be-

zochten 18 000 medici het Bureau. Lasance.

Bureau International . . . ., > Internatio-

naal Bureau ....

Bureau ’s voor schoolkeus , > School op
maat.

Bureau van Beroepskeuze. Om jeugdige

personen van advies te dienen bij het bepalen van hun
beroepskeuze heeft men van overheidswege of van
particuliere zijde B. v. B. opgericht. Van overheids-

wege zijn in Nederland het meest bekend de
gemeentelijke bureau ’s te Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. De twee laatste onderscheiden
zich door het veelvuldig gebruik maken van psycho-
technische keuringen. Zij hebben alle min of meer de
functie van arbeidsbeurs voor jeugdige personen,
terwijl tevens veel aandacht aan de nazorg wordt
besteed. Van particuliere zijde is het meest bekend
de „Centrale” van het R.K. Werklieden Verbond,
die als zoodanig wel niet meer functionneert, doch
waarvan verscheidene bloeiende particuliere B. v. B.
vooral in het Zuiden van Nederland zijn overgebleven.
Voor België, > Beroepskeuze (sub Beroeps-

keuze in België). de Quay.

Bureau voor den industrieelen eigen-
dom (> Industrieel eigendom) is voor Neder-
land een te Den Haag gevestigd bureau, ressor-

teerend onder het departement van Arbeid. Het is

ingesteld bij de wet van 30 September 1893 (S. 146,
de zgn. merkenwet), terwijl zijn inrichting voorname-
lijk is geregeld bij het Reglement Industrieele Eigen-
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dom 1914, S. 558. Bij afzonderlijken Algemeenen maat-

regel van bestuur is de inrichting geregeld van de

hulpbureau’s in de koloniën en bezittingen in andere

werelddeelen.

De taak van het bureau is allereerst het houden

van een openbaar register, waarin de daartoe aange-

boden en aan bepaalde eischen voldoende fabrieks-

en handelsmerken worden opgenomen. Ook verleent

het bureau zijn bemiddeling ter verkrijging van de

inschrijving van een merk bij het internationaal bureau

te Bern, waarmede het, in het belang der internationale

bescherming der -> fabrieks- en handelsmerken, ook

in andere opzichten in nauw contact staat. Zoo is bijv.

aan het Haagsch bureau het internationale merken-

blad Les Marqués Internationales, uitgegeven door

het bureau te Bern, verkrijgbaar.

Van het Bureau v. d. ind. eigendom maakt ook de

> Octrooiraad deel uit. Ariëns.

België. Het b. is te Brussel gevestigd en ressor-

teert onder het departement van Nijverheid en Handel.

Alles wat de toepassing van de wetten en van de inter-

nationale overeenkomsten omtrent den industrieelen

eigendom betreft (brevetten, handels- en fabrieks-

merken, teekeningen en modellen) valt in de bevoegd-

heid van het b. Dit houdt zijn documentatie ter

beschikking van het publiek, geeft een Recueil
uit, en staat, wat de internationale bescherming van

den industrieelen eigendom betreft, in betrekking

met het Internationaal Bureau te Bern. V . Dievoet.

Bureau voor hanclelsinlichtingen,

gevestigd te Amsterdam, stelt aanvragers kosteloos

in verbinding met handelaren in binnen- en buiten-

land, stelt monsters uit overzeesche gewesten ten toon

en maakt propaganda voor Ned. artikelen in den

vreemde door het tot stand brengen van monster-

kamers in belangrijke handelscentra. Witsenboer.

Bureau voor statistiek, > Centraal bureau

voor statistiek.

Bureau voor vrouwenarbeid, gevestigd

te Den Haag, opgericht in 1901, bedoeld als permanent-

wording van de in 1898 te Den Haag gehouden tentoon-

stelling van Vrouwenarbeid. Het Bureau heeft ver-

schillende rubrieken o.m. voor verzameling van

gegevens omtrent vakopleiding, arbeidsvoorwaarden,

vooruitzichten na opleiding. Er worden kleine brochu-

res uitgegeven. Er zijn verschillende plaatselijke

correspondentschappen. Het Bureau geeft adviezen

en inlichtingen en verzorgt een bibliotheek. Haye.

Buren, 1° een gem. in Gelderland, in het midden

van de Neder-Betuwe, ten W. van Tiel. Behalve het

stadje B. behooren ertoe de dorpen Asch en Erichem;

totale opp. 1900 ha; ong. 1900 inw., bijna allen

Prot. Landbouw, veeteelt, fruitteelt en steenindustrie.

B. was vroeger een vrije Heerlijkheid, die een deel

vormde van het graafschap Teisterbant. Hoewel in

772 al genoemd, wordt van een Heer van Buren pas

in 1190 melding gemaakt. In 1298 werd B. een

Geldersch leen en bleef als zoodanig aan het geslacht

van Buren, tot in 1435 Amoud van Gelre het zijn

leenman ontnam. Van 1465 tot 1471 werd Arnoud

door zijn zoon Adolf in het kasteel van B. gevangen

gehouden. Na zijn bevrijding verkocht hij in 1472

het leen aan Frederik van Egmond en werd B. dus vrij

van Gelre. In 1492 werd het verheven tot graafschap.

In 1551 kwam het door huwelijk van Anna van Egmond

(achterkleindochter van genoemden Frederik van

Egmond) met Willem van Oranje blijvend aan de

familie der Oranje’s. Incognito noemt zich koningin

Wilhelmina gravin van Buren. Het Koninkl. Weeshuis

(1612) werd gesticht door Maria van Hohenlohe,

de derde dochter uit het huwelijk van Willem van

Oranje en Anna van Egmond. In de Ned. Herv. kerk

Vorstelijke grafkelder in de Ned. Hcrv. kerk te Buren.

de grafkelder van de graven van Buren. Verder zijn

nog bezienswaardig het raadhuis (1654; in 1739 ver-

nieuwd); de Culemborgsche poort (16e eeuw). Het slot

werd in 1815 gesloopt. Heijs,

2° Een dorpje van ong. 300 inw. op Ameland.

Burengerucht (Ned. Recht) of rumoer,

waardoor de nachtrust kan worden verstoord, is

strafbaar ingevolge art. 431 W. v. Str. Burengerucht

betreft een geheele buurt, rumoer de naaste buren.

De nachtrust kan worden verstoord gedurende den

tijd, die in de betreffende omgeving voor de nacht-

rust bestemd is.
Weüjens.

Burenrecht noemt men een aantal bepalingen

van het Burgerlijk Wetboek over de wederzijdsche

rechten en plichten van de eigenaars van naburige

erven. Deze bepalingen betreffen den gemeenen muur,

do afscheiding en afsluiting der erven, het uitzicht,

den afloop van water en de uitwegen (zie art. 672-720

Ned. B. W. ;
art. 652-685 Belg. B.W.). Van eenige

dezer bepalingen kan men afwijken door het vestigen

eener erfdienstbaarheid.

Buret is een glazen buis, die met de uiterste nauw-

keurigheid is gecalibreerd d.w.z. verdeeld in cm3

en deze weer in tiende deelen van cm3
. Bij het aller-

bovenste streepje bevindt zich het cijfer nul. Onder
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aan de buret bevindt zich een glazen kraan ofwel
een knijpkraan. Deze laatste voor vloeistoffen, die
glas aantasten, zooals loogen. De knijpkraan bestaat
uit een gummislang, die door een metalen knijper

Buret met knijpkraan. Buret met glaskraan.

wordt dichtgehouden, waardoor bij knijpen op de
uiteinden hiervan de vloeistof uit de buret kan weg-
vloeien. Uit het verschil in stand voor en na uitvloeien
leest men af, hoeveel er is uitgeloopen. Als „stand”
van de buret kiest men gewoonlijk die deelstreep,
die samenvalt met het onderste punt van den vloei-
stofmeniscus. v. d. Beek.
Burfs, Aran, > Baur (Frank).

Burg, > Ein’ feste Burg ist unser Gott.

Burg, 1° een gem. in Zeeland op eiland Schouwen
ten Z. van Haamstede; omvat het dorp Burg en de
buurtschappen Burgsluis en Westenschouwen; ruim
600 inw., bijna allen Prot. Opp. 497 ha, bestaande uit
duin-, geest- en kleigrond. Land- en tuinbouw;
veeteelt. Opkomende badplaats. Eindpunt van de
tram van Zierikzee naar dit duingebied, v. d. Broek.

2° (Ook: den B u r g) De grootste plaats op het
eiland Texel, genoemd naar den burg van den graaf
van Texel. Ada van Holland zat te B. eenige jaren
gevangen.

3° (Ook: de Burg) Een buurtschap in de Noord-
Holl. gem. Berkhout.

Burg bij Maagdenburg, stad in het Pruisisch
regeeringsdistrict Maagdenburg, provincie Saksen,
aan beide zijden van de Ihle, boven de monding van

het Ihle-Plauerkanaal, aan de spoorlijn Berlijn

—

Maagdenburg. Ca. 24 000 inw., overwegend Prot.

Burg a. d. Wupper, stad in Rijnland in het
Pruisisch regeeringsdistrict Dusseldorf, links van de
Wupper, bij de uitmonding van de Eschbach. Ong.
1 370 inw. Metaalindustrie.

""[ Burgas, > Boergas.

Burgdorf, 1° stad in het Pruisisch regeerings-
district Lüneburg, provincie Saksen, aan de spoorlijn
Hannover—Lehrte—Hamburg. Ong. 5 400 inw., bijna
allen Prot.
2° Stad in het Zwitsersch kanton Bern, links van

de Emme, kruispunt van spoorwegen. Boven de stad
ligt een oud slot met ridderzaal, waar Pestalozzi zijn

opvoedingsinstituut stichtte. Gotische kerk, ver-
nieuwd in 1865. Bips.

Burgemeester. Aldus noemt de Gemeentewet
denvoorzittervan den gemeenteraad . Art. 143dergrond -

wet zegt, dat hij door den Koning, ook buiten do leden
van den Raad, benoemd en door deze ook ontslagen
wordt. De b. moet Nederlander zijn en den leeftijd van
26 jaar bereikt hebben. Sinds 1931 kan ook een vrouw
tot b. benoemd worden. De benoemde pleegt van de
staatkundige richting van de meerderheid in den Raad
te zijn. De b. wordt benoemd voor den tijd van 6 jaar,
doch kan ten allen tijde ontslagen worden. Behoudens
koninklijke dispensatie moet hij, eenmaal benoemd,
in de gemeente wonen. De b. maakt deel uit van het
gemeentebestuur, maar is tevens vertegenwoordiger
van de centrale regeering in de gemeente.

Zijn taak omvat: 1° het voorzitterschap van den
Raad en van het college van B. en W.

,
van welk college

hij stemhebbend lid is. 2° Uitvoering van de besluiten
van den Raad en van genoemd college. 3° Medewer-
king tot uitvoering van de wetten, algemeene maat-
regelen van bestuur en provinciale verordeningen.
Deze medewerking is echter in den regel de taak van
B. en W. 4° Handhaving der openbare orde. Hieronder
valt het toezicht op openbare gebouwen en bijeenkom-
sten en met name de tooneelcensuur. 5° Toezicht op
de besluiten van Raad en van B. en W. Ingeval deze
nl. treden in hetgeen van rijks- of provinciaal belang
is, of strijden met een wet, algemeenen maatregel van
bestuur of provinciale verordening, of anderszins in
strijd zijn met het rijks- of provinciaal belang, dan
voert de b. dergelijke besluiten niet uit, maar geeft
hij aan de Gedeputeerde Staten kennis, dat ze z.i.

voor vernietiging door de Kroon in aanmerking
komen.
Het ambt van b. heeft zich ontwikkeld uit dat van

den schout; de vroegere burgemeesters (2 tot 4 in aan-
tal) hadden een taak, die ongeveer overeenkomt met
die der huidige wethouders. v. d. Hulst.
België. In artikel 108 van de grondwet wordt

de burgemeester hoofd van het gemeentebestuur
genoemd en in artikel 1 der gemeentewet wordt hij

„burgemeester” betiteld.

De burgemeester wordt benoemd door den koning
voor een termijn van 6 jaren (van een gemeentever-
kiezing tot de andere), in beginsel onder de leden van
den gemeenteraad, meestal onder de leden, welke
samen eene meerderheid vormen. Hij kan ook bij uit-
zondering buiten den raad benoemd worden tusschen
de gemeentekiezers, die den leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt, mits eensluidend advies der Besten-
dige Deputatie (zie art. 2 van de gemeentewet en art. 74
van de kieswet van 12 Sept. 1895—19 Febr. 1921).
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De burgemeester kan door den Koning geschorst

of afgezet worden voor erkend wangedrag en grove

nalatigheid (art. 56 van de gemeentewet).

De burgemeester is gelijktijdig agent van het cen-

traal bestuur, en gemeentelijke overheid. De bevoegd-

heid van den burgemeester omvat 1° het voorzitter-

schap van gemeenteraad en schepencollege (art. 3 en

art. 65 van de gemeentewet); 2° uitvoering der wetten

en besluiten van het centraal bestuur alsook van de

reglementen en besluiten van den provincieraad en

van de Bestendige Deputatie, tenzij deze uitvoering

speciaal aan het college van burgemeester en schepe-

nen werd toevertrouwd (art. 90 van de gem. wet);

3° de uitvoering van de politiewetten en de politie-

reglementen (ibidem); 4° de uitoefening van de politie-

macht (ibidem); 5° het toezicht op de gemeentelijke

openbare instellingen. Hij kan, wanneer hij het gepast

oordeelt, de vergaderingen van die instellingen

bijwonen ;
in dat geval zit hij de vergadering voor en hij

is er stemgerechtigd (art. 91 van de gem. wet).

V. Boon.

Burgemeester in Ned.-Indië. Deze neemt een minder

belangrijke plaats in dan in Ned., daar hij slechts den

gemeenteraad en het college van B. en W. (indien dit

— op verlangen van den raad — in de gemeente

bestaat) presideert en geen justitieele of politioneele

bevoegdheid bezit. Deze is voorbehouden aan de

ambtenaren B. B. Als beslissingen van den raad hem
strijdig voorkomen met het algemeen belang of alge-

meene verordening, draagt hij die aan de regeering

ter vernietiging of schorsing voor. Overigens oefent

de b. alleen of met het college van B. en W. het dage-

lijksch bestuur der gemeente uit. > Decentralisatie.

B. Damen.
Burgemeester en Schepenen, > College

van Burgemeester en Schepenen.

Burgemeester en Wethouders, •> College

van Burgemeester en Wethouders.

Burger (> Poorter) duidt aan dengene, die in

staatsrechtelijken zin lid is van een bepaalden staat

en dus deel heeft in de rechten en plichten, die een

staatsgemeenschap aan zijn onderdanen toekent, dan

wel hun oplegt. Aldus valt het begrip samen met het

Fransche citoyen. Maar in een andere beteekenis

duidt het aan wat zijn Fransch equivalent: bourgeois

uitdrukt, nl. eenieder, die niet geestelijke of soldaat is

cn soms drukt het ook een tegenstelling uit tot edel-

man en ambtenaar, zelfs tot boer en loonarbeider.

Het sociologische begrip geeft aan een

lidmaat van de tot staat geordende volksgemeenschap.

Zij, die aan de door deze gemeenschap bezorgde goede-

ren, dus aan de menschelijke doelgoederen evenals

aan de door den staat toebedeelde en gewaarborgde

rechten geen deel hadden, konden naar de opvatting

der ouden slechts in beperkten zin burgers genoemd

worden, met name de onvrijen, die alleen moeizamen

arbeid hadden te doen, maar ook de vrouwen en

kinderen, die immers geen deel konden hebben aan

het staatsbestuur en aan de beoefening der vrije

kunsten, en de soldaten, die eveneens slechts dienst

hadden te verrichten i.p.v. naar eigen believen

het leven der vrije burgers te kunnen leiden. Omdat
in het Christelijke stelsel de opvatting van de aardsche

doelgoederen evenals van de lasten anders is, werd hier

weldra de overtuiging gewonnen, dat alle staatsonder-

danen, ook zij die tot harde inspanning gedwongen zijn,

burger zijn te achten, ook al zouden niet allen de

volle staatsburgerlijke rechten genieten. Weve.

Burger, 1° H., hoogleeraar in de keel-, neus

en oorheelkunde te

Amsterdam. * 1864

te Delft. Bevorde-

raar der Vlaamsche

gedachte in Noord-

Nederland. Schreef,

behalve medische en

opvoedkundige wer-

ken, een viertal ge-

ruchtmakende bro-

chures over de poli-

tieke verhouding met

België: Het Ned.

Schaap (1927); Open
Brief aan den Min.

van Buitenl. Zaken

(1928); Vrede en

Fierheid (1931); De
Ned. -Belgische Betrekkingen (1932). Knuvelder .

2° Schalk Willem, volksleider in Trans-

vaal; * 1852 in Lijdenburg. B. was van 1887 tot 1896

lid van den Volksraad, daarna van den Uitvoerenden

Raad; moest het in 1898 bij presidentsverkiezing

afleggen tegen pres. Paul Kruger; was in den Anglo-

Boerenoorlog bij afwezigheid van generaal Piet Jou-

bert in Dec. 1899 bevelvoerder van Ladysmith. Na de

ontzetting legde hij het commando neer en toen pres.

Kruger naar Nederland vertrok, werd B. waarnemend

president; de regeering had geen vasten zetel en vlucht-

te rond in O. Transvaal en Lijdenburg. Bij het aanbie-

den der vredesonderhandelingen door Kitchener in

1902 stemde hij in overleg met gen. Botha toe, zonder

overleg te plegen met de Vrijstaters. Na den Vrede van

Vereeniging begaf hij zich in de politiek en organi-

seerde de Transvalere in „Het Volk”. Besselaar.

Bürger, Gottfried August, Duitsch

dichter, als kind van zijn bewogen tijd, staande op de

grens tusschen rationalistische traditie en Sturm und

Drang. * 1 Jan. 1748 te Wolmerswende bij Halberstadt,

f 8 Juni 1794 te Göttingen ;
studeert zonder overtuiging

te Halle, leeft 12 jaren als Amtmann te Gellichausen

,

brengt het tot onbezoldigd hoogleeraar in de aesthe-

tiek te Göttingen, waar hij A. W. Schlegel onder zijn

leerlingen telt; sloot drie zonderlinge huwelijken.

Onder Herder ’s inspiratie een geestdriftig bewonde-

raar van de volkspoëzie, is zijn meest blijvende verdien-

ste het heropwekken van de ernstige volksballade, die

sedert de Renaissance tot speelsche, populaire romance

was vervallen. Bekend zijn: Lenore (1773); Des Pfarrcrs

Tochter von Taubenhein; Der Wilde Jager; Der Kaiser

und der Abt, e.a. Bürger was een sterk talent, maar tot

compromissen met zijn publiek geneigd, wat hem aan

een strenge veroordeeling hielp door Schiller.

Hoofdwerken: Gedichte (2 dln. 1878): vertaalde

de Münchhausengeschiedenis naar een Engelsch origineel

(1786). — U i t g. : Samtl. Werke (4 dln. 1924, V. Wurz-

baoh). — Lit.

:

A. W. Schlegel (1801); Riemann

(Reclam 4630); W. von Wurzbach, G. A. B. (1900);

W. Mederow, B. (1912). Pintelon.

Burgerforug , dorp in de Noord-Holl. gem. Zijpe.

Burgerdeugd beteekent het samenstel van deug-

den, wTaardoor zich iemand in getrouwe overeenstem-

ming met zijn positie als burger van een gemeenebest

gedraagt
;
deze deugden worden dan beheerscht door de

legale of wettelijke > rechtvaardigheid, die immers

den mensch goed gesteld doet zijn t.o.v. het door hem
te behartigen of in acht te nemen gemeene welzijn.

H. Burger.
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Naar de opvatting van stelsels, die den eenling geheel
in den staat of het volksgeheel doen opgaan zonder
persoonlijke doelstelling, is de burgerdeugd de hoogst
denkbare vorm van deugdzaamheid, zelfs al zou de
wettelijke orde niet met goddelijke of natuurlijke
wetten in overeenstemming zijn en dus gehoorzaam-
heid daaraan zondig zijn. Naar Christel ij ke
opvatting is de burgerlijke orde aan de natuurwettelijke
orde onderworpen en moet zij bovendien met de boven-
natuurlijke roeping des menschen rekening houden;
ook is de burgerdeugd voor den eenling niet meer de
hoogste trap van deugdzaamheid, aangezien daar-
bovenuit elke mensch tot God geordend is, door de
bovennatuurlijke deugden.

Burgerdeugd is iets anders dan burgerlijke moraal,
met welk woord het Rationalisme soms de heerschende
Christelijke zedelijkheidsopvattingen kleineerend als
onecht gehuichel aanduidt. Of ook bedoelt men er wel
een soort leekenmoraal mee in tegenstelling tot die,
welke door de Openbaring wordt geleerd

; zij berust dan
op de al of niet juiste fatsoenlijkheidsopvattingen van
een bepaald tijdvak en van een bepaald milieu. Ook kan
het woord beteekenen de zuiver conventioneele moraal-
opvattingen van bekrompen menschen, die alles voor
verkeerd houden, waar zij onwennig tegenover staan.

Weve.
Burgerjongelingenverccniging, > Katho-

lieke Jonge Middenstandsvereeniging.
Burgerkoning, spotnaam voor Lodewijk Phi-

lips I, koning der Franschen.
Burgerlijk drama zoekt, in tegenstelling met

het heldendrama, zijn stof en personages niet in de
hoogere wereld van vorsten en helden, doch in de klasse
der burgers. Daar zochten voor het blijspel reeds

Aristophanes en Menander hun stof, doch voor het
ernstig drama dacht men er niet aan. De Ned. Rede-
rijker Colijn van Ryssele (vóór 1561) was in dit opzicht
een verre voorlooper met zijn Spieghel der Minnen.
Eerst na het tijdperk der neo-Klassieken en Romantici
gaat men behalve kluchtigheid ook tragiek ontdekken
in de burgerwereld (Hebbel, Ibsen). Allengs daalde
men af tot de laagste klassen der maatschappij (Ileyer-

mans). Overeenkomstig de stof vond men in het proza
een meer geschikten vorm, terwijl ook stijl en dialoog
aan het gewone leven werden aangepast.

v. d. Eereribeemt.

Burgerlijke dood, > Burgerlijke staat.

Burgerlijke kalender, > Kalender.
Burgerlijke lijst, > Civiele lijst.

Burgerlijke partij, > Partij.

Burgerlijke schemering, > Schemering.
Burgerlijke staat (Recht: Lat. „status”,

Fr. „état civil”) is de algemeene rechtstoestand, waarin
een mensch (natuurlijke persoon) zich bevindt. De fei-

ten, die dezen rechtstoestand bepalen zijn o.m.: het feit,

dat men Nederlander (resp. Belg) of vreemdeling is,

het feit, dat men wettig of natuurlijk kind (en indien
natuurlijk kind: erkend, niet-erkend, overspelig of

bloedschennig kind) is; het feit, dat men onder ouder-
lijke macht, voogdij of curateele staat; dat men gehuwd
of ongehuwd, minderjarig of meerderjarig is. De
burgerlijke staat ontstaat en wordt oorspronkelijk
bepaald door de geboorte

;
hij eindigt door den natuur-

lijken dood; den burgerlijken dood — dat is: verlies
van burgerlijken staat ten gevolge van een strafvonnis— kent het Nederlandsche (resp. het Belgische) recht
niet meer. De burgerlijke staat is in het bijzonder van
belang voor zoover daarvan afhangt, of iemand be-

kwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen
(> Bekwaamheid): Zoo kunnen bijv. over het algemeen
minderjarigen zich niet door overeenkomsten ver-
binden; gehuwde vrouwen geen rechtshandelingen
verrichten zonder bijstand van hun man (> Huwelijk),
terwijl in Nederland curandi voor het recht vertegen-
woordigd worden door hun curator (> Curateele), in
België, door hun voogd (> Voogdij). Anderzijds kan
iemands burgerlijke staat van belang zijn voor de ver-
plichtingen en bevoegdheden, die anderen te zijnen
opzichte hebben: Zoo heeft een wettig kind uitge-
breider rechten op de nalatenschap van zijn ouders dan
een erkend natuurlijk kind. Verder kunnen natuurlijke
kinderen over het algemeen erkend en, door het op-
volgend huwelijk hunner ouders, gewettigd worden, in
overspel of in bloedschande geteelde kinderen daaren-
tegen niet.

Eindelijk behooren enkele burgerlijke rechten slechts
aan den Nederlander (resp. aan den Belg), met uit-
sluiting van de vreemdelingen, die, natuurlijk, op het
genot van de politieke rechten geen aanspraak kunnen
maken. Stoop/V. Dievoet.
Burgerlijke Stand (R e c h t). De term B.S.

is een minder juiste vertaling, die de Nederlandsche
wetgever in 1838 van het Fransche „état civil” ge-
geven heeft, en die ook door de practijk in Vlaanderen
algemeen gebruikt wordt. Etat civil beteekent feitelijk

burgerlijke staat, een uitdrukking, waarmede wij,

evenals de Franschen met état civil, den algemeenen
rechtstoestand van een mensch (natuurlijken persoon)
aanduiden (> Burgerlijke staat). De verbastering, die
de term état civil aldus heeft ondergaan, heeft echter
dit gunstige gevolg gehad, dat het Nederlandsch met
een in het Fransch niet bestaand begrip verrijkt is.

Want inderdaad verstaat men in het Nederlandsch
onder B.S. niet den algemeenen rechtstoestand der
personen, maar de in iedere gemeente bestaande organi-
satie, die ten doel heeft om, door middel van een nauw-
keurige boekhouding van alle geboorten, huwelijken,
echtscheidingen en sterfgevallen, zekerheid te ver-
schaffen omtrent ieders burgerlijken staat; deze organi-
satie, aan wier groot nut niet te twijfelen valt, is nog
van tamelijk jongen datum. In Frankrijk was zij een
vrucht van de Revolutie. In België werd het Fransche
decreet van 20—25 September 1792 toepasselijk door de
inlijving van het land bij Frankrijk; Napoleon ’s wet-
boek van 1804 en de Belg. grondwet van 1831 beves-
tigden de instelling. In Nederland werd de B.S. inge-
steld in 1811, toen Napoleon ’s wetboek, na de inlijving

bij Frankrijk, ook hier onveranderd werd ingevoerd.
Natuurlijk werd ook vóór dien wel aanteekening
gehouden van geboorte (doopen), huwelijk en overlij-

den, maar deze aanteekeningen, die iedere geestelijke

in zijn parochie of gemeente voor zijn eigen gezindte
bijhield, misten zoowel het authentieke karakter als de
volledigheid en de uniformiteit, die de B.S. ons op dit
gebied heeft geschonken. Ten einde het doel van den
B.S. te verwezenlijken is: 1° den burgers de verplich-
ting opgelegd om, zoowel van geboorten, als van
overlijdens, als van voorgenomen huwelijken aangifte
te doen bij de met de registratie dezer feiten belaste
ambtenaren (> Aangifte; > Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand; > Huwelijksaangifte); 2° bepaald,
dat niemand zonder medewerking van dienzelfden
ambtenaar in het huwelijk kan treden (-> Huwelijk);
3° bepaald, dat geen huwelijk door echtscheiding (of, in
Nederland, door ontbinding na vijf-jarige scheiding
van tafel en bed) ontbonden zal zijn, wanneer het
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echtscheidings- (resp. ontbindings-) vonnis niet bij

den B.S. is ingeschreven (> Echtscheiding). Van alle

feiten, waarvan aangifte gedaan wordt, alsook van alle

door hem in qualiteit verrichte handelingen (nl.

huwelijksafkondigingen en huwelijksvoltrekkingen)

maakt de ambtenaar van den B.S. een akte op in een

der officieele registers van den B.S.: alle belangstel-

lenden mogen van de daarin opgenomen inschrijvingen

kennis nemen (> Akten van den Burgerlijken Stand;

-> Registers van den Burgerlijken Stand). Om zijn

doel volledig te bereiken zou de B.S. al de bestand-

deelen van den staat van een persoon moeten vermel-

den, en zulks is niet het geval: sommige feiten en

rechtshandelingen worden in het geheel niet opgetee-

kend, voor andere is een verschillende vorm en een

verschillende plaats ter bekendmaking voorzien, bijv.

> curateele (in België ontzetting of interdictie ge-

noemd), scheiding van tafel en bed, en, in België,

erkenning van natuurlijke kinderen voor notaris).

L i t. : voor Nederland: Elenbaas, De Burger-

lijke Stand. Voor België: Roland-Woutcrs .Guidc

prat. de 1’officier de 1’état civil
(

81926) ;
H. De Page,

Traité élém. de droit civil beige (I 1933, 352-424).

StoopIV. Dievoet.

Burgerlijke Stand in Ned.-Indië. Registers van

den B.S. bestaan in Indië voor: 1° Europeanen
(Regl. 1849 Ind. Stbl. nr. 25) en niet-Europeanen, die

den Christel, godsd. belijden (Ind. Stbl. 1907 nr. 253).

2° Chineezen, uitgez. Cliin. koelies ter O.

kust v. Sum. (Ind. Stbl. 1917 nr. 130, gew. Ind. Stbl.

1924 nr. 558).
3° Inheemschen op Java en Mad. (Ind.

Stbl. 1920 nr. 751), voor wie sedert 1 Jan. 1928 een

reglement geldt t.a.v. adellijke personen, landsdiena-

ren, officieren, Christen-Inh. en Inh., die zich aan

het Europ. recht hebben onderworpen. Voor de overige

Inh. bestaan geen registers dan die welke de dorps-

hoofden op Java en Mad. en de met hen gelijkgestelde

hoofden in de buitengewesten van de geboorten, huwe-

lijken en sterfgevallen hunner ingezetenen moeten bij -

houden, doch die slechts voor het bestuur (belasting-

aanslag) waarde hebben. Verder kennen we registers

voor: a) gem. huwelijken van personen aan

verschill. rechtstelsels onderworpen (K.B. 1898 Ind.

Stbl. no. 158); b) h u w e 1 ij k e n v. Christen-
Inh. in de gew. Menado, Ambon en O. en Timor

(Ind. Stbl. 1861 nr. 38); c) h u w e 1 i
j
k e n v. Mo-

hammedanen (Ind. Stbl. 1895 nr. 198 voor Java

en Mad.; Ind. Stbl. 1910 nr. 659 voor de buitengew.).

B. Damen.
Burgerlijke tijd = middelbare zonnetijd, met

middernacht als aanvang van den dag.

Burgerlijke vordering, > Vordering.

Burgerlijk jaar, > Jaar.

Burgerlijk Procesrecht (ook burgerlijke

rechtsvordering of burgerlijke rechts-
pleging genoemd). Hieronder verstaat men: de

rechtsvoorschriften die de manier regelen, waarop

moet worden te werk gegaan, wanneer iemands private

rechten door een ander gekrenkt zijn of betwist worden.

Omvat: de organisatie van de verschillende instel-

lingen en colleges die bij de rechtspraak werkzaam zijn;

de bepaling van hun onderscheiden bevoegdheid (com-

petentie); de manier waarop en de termijnen waar-

binnen moet worden opgetreden om een eisch in te

leiden (dagvaarding), dien eisch te doen onderzoeken

door het gerecht, vonnis te verkrijgen, en de verkregen

beslissing ten uitvoer te leggen.

In Nederland is het burgerlijk procesrecht

geregeld door het Wetboek van Burgerlijke Regts-

vordering (1838), ingrijpend gewijzigd in 1896 (wet

Hartogh); de absolute competentie, door de wet op de

Regterlijke organisatie en het beleid van Justitie

(1827).

In België geldt de wet op de Rechterlijke orga-

nisatie van 18 Juni 1869; de bevoegdheid werd syste-

matisch herzien door de wet van 25 Maart 1876: beide

wetten werden meermaals gewijzigd; voor het overige

is het procesrecht nog steeds in hoofdzaak vervat in

het Wetboek van burg. procesrecht, dat in 1806 door

Napoleon werd uitgevaardigd.

Het proces in burgerlijke zaken is te ingewikkeld, te

traag, te kostbaar. Voorontwerpen van wetten tot

hervorming er van werden opgemaakt, in België reeds

in de jaren ’60; in Nederland is bij K.B. van 4 Novem-
ber 1911 een staatscommissie ingesteld, die 31 Juli 1920

een rapport met ontwerp van wet indiende. Tevoren

waren door de Ned. Juristenvereeniging in 1911 en

door den Vrijz. Democr. Bond in 1912 reeds ontwerpen

gemaakt. Geen van al deze ontwerpen is in behandeling

genomen.
L i t. : voor Nederland: van Boneval Faure,

Het Ned. Burg. Procesrecht (5 dln. 1893—1900) ;
Star

Busmann, Hoofdstukken van Burg. Rechtsvordering

(1930) ;
Coops, Grondtrekken van het Ned. Burg. Proces-

recht (1933). Voor België: A. Bontemps, Compétence

(3 dln. 1884—’85) ;
E. Beltjens, Code de procédure

civile (2 dln. 1908) ;
Braas, Précis de procédure civile

(1928); Van Dievoet, S.V. Compétence en matière civile in

Rép. prat. de Droit beige. Fransche auteurs : Garsonnet

(9 dln. 31912—1925) ;
Glasson (4 dln. 31925 vlg.).

V. Dievoet/Witteman.

Burgerlijk Recht. In ruimen zin: de

rechtsvoorschriften, die de betrekkingen regelen van

de enkelingen, de burgers onder elkaar: synoniem Pri-

vaatrecht; tegenover het Burgerlijk Recht in ruimen

zin staat het Publiek Recht en ook het Strafrecht.

In e n g e r e n zin: het gedeelte van het Privaat-

recht, dat voor alle burgers geldt, het algemeen Privaat-

recht, omvattende : het personen- en familierecht, het

erfrecht, het zakenrecht en het verbintenissenrecht.

> Burgerlijk Wetboek. Tegenover het Burgerlijk

Recht in engeren zin staat het > Handelsrecht, d.i. die

voorschriften van het verbintenissenrecht, die de be-

trekkingen regelen in den handel, en die óf wel eigen

zijn aan den handel (bijv. naamlooze vennootschap,

wissel, zeeverzekering), óf wel van de gewone regeling

afwijken (bijv. bewijsrecht).

Bij de Romeinen had het > jus civile een

andere beteekenis en stond tegenover het > jus

gentium.
L i t. : > Burgerlijk Wetboek. V. Dievoet .

Burgerlijk verantwoordelijke partij, >
Partij.

Burgerlijk Wetboek is de verzameling van

de wetten, die het > Burgerlijk Recht uitmaken, tot

een geheel samengevoegd en van een doorloopende

nummering voorzien.

A) Napolcon’s wetboek. De codificatie van het

burg. recht in Nederland en België dagteekent van het

begin der 19e eeuw. Voordien golden naast elkaar:

allerlei plaatselijke en gewestelijke gewoonten, die in

de 16e en de 17e eeuw ten deele waren opgeteekend;

ookRomeinsch recht; bovendien reglementen en ordon-

nantiën, door de vorsten uitgevaardigd. De Fransche

Revolutie bracht de codificatie van het burg. recht

tot stand, als een „daad van massale rechtsregeling,
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ter wille van rechtsvereenvoudiging, rechtseenvormig-

heid, en rechtsveiligheid, beoogende tevens rechts-

verbetering en bevordering van de Staatkundige een-

heid” (van Kan). De meeste moderne B.W. klimmen
rechtstreeks of onrechtstreeks op tot het Fransche

B.W., ook Code civil of Code Napoléon genoemd.

Dit wetboek werd tijdens het consulaat voorbereid

door een commissie van vier bekwame juristen, waaron-

der als de meest bevoegde is te beschouwen Portalis,

verslaggever voor zeer belangrijke gedeelten van het

wetboek. Niet zonder moeite werd het ontwerp door

de verschillende wetgevende organen goedgekeurd.

Het werd bij gedeeltelijke wetten uitgevaardigd, en

de wet van 30 ventose jaar XII (21 Maart 1804) voegde

het samen tot een geheel. In 1807 werd de naam Code
civil vervangen door Code Napoléon. De Code Napoléon
vertoont, wat zijn inhoud betreft, het beeld van een

vergelijk: de verschillende gewoonten van Germaan-
schen oorsprong, het Romeinsch recht zooals het toen

werd opgevat, de ordonnanties van de Fransche konin-

gen, de grondbeginselen en het recht van de Fransche

Revolutie, eindelijk de invloed van Napoleon zijn er in

te onderkennen. Het overwegende bestanddeel is echter

het gewoonterecht van Noord-Frankrijk, namelijk van
Parijs. De secularisatiepolitiek van de Revolutie heeft

zich vooral doen gelden bij de regeling van den burger-

lijken stand, het huwelijk en de echtscheiding; voor

het economisch leven en voor het erfrecht staat de Code
op het standpunt van het individualisme.

Wat de methode betreft, hebben de opstellers niet

gestreefd naar volledigheid, doch hebben ze integen-

deel veel plaats gelaten voor aanvulling door de toe-

passing en door de ontwikkeling van het economische

en sociale leven. De vorm van de artikelen is, over

het algemeen, klaar en duidelijk. V. Dievoet.

B) Nederland. Voorgeschiedenis. De wensch om
het burgerlijk recht in één wetboek samen te vatten

kwam in Ned. tegen het einde der 18e eeuw op. Deze
wensch komt tot uiting in art. 28 van de staatsregeling

van 1798; de practische uitvoering van dit art. stuitte

echter op groote moeilijkheden. Toen in 1806 Lodewijk
Napoleon het bewind in handen nam, vond hij hier dan
ook nog geen B.W. Ter vermijding van verder tijdver-

lies, besloot hij de Code Napoléon te laten vertalen en
voor het koninkrijk Holland te laten „inrichten”. Het
aldus bewerkte „Wetboek Napoleon” werd in 1809
ingevoerd. Maar na de inlijving der Nederlanden bij

Frankrijk werd het in 1811 alweer vervangen door de
Fransche Code civil, die hier te lande bleef gelden tot

1838, omdat eerst toen de na de herkrijging der onaf-

hankelijkheid aangewende pogingen om een nationaal

B.W. tot stand te brengen tot een positief resultaat

leidden. In 1816 kwam reeds een eerste ontwerp tot

stand
;
het bevatte bijna 4 300 artikelen en was geheel

geschoeid op de leest van het oud-vaderlandsche recht.

De vereeniging met België, die intusschen had plaats
gehad, bleek echter de consequente doorvoering van
zuiver Nned. rechtsbeginselen onmogelijk te maken.
Wel werd het ontwerp 1816, na belangrijk verkort en
eenigszins volgens de Belgische opvattingen te zijn

gewijzigd, in 1820 ingediend bij de Kamer (ontwerp

1820) maar deze laatste wilde er niets van weten. De
intusschen met Belgen (o.a. Nicolaï) aangevulde com-
missie van redactie volgde bij haar nieuwe ontwerpen
de Code civil op den voet en zoo kwam in 1830 een in

twee talen (Ned. en Fr.) geredigeerd B.W. tot stand,

dat echter ten gevolge van de afscheiding van België
niet ingevoerd werd. Dit B.W. 1830 werd in de vol-

gende jaren wederom herzien, totdat ten slotte op 1

Oct. 1838 een Ned. B.W. ingevoerd kon worden. Dit
wetboek sluit nauw aan bij de Fransche Code civil;

vele bepalingen zijn vrije vertalingen van deze laatste

en de grondbeginselen zijn bijna overal dezelfde. De
grootste verschillen treft men aan in het familierecht

(in het bijzonder: het huwelijksgoederenrecht).

Het b.w. 1838 geldt tot den huidigen dag. Maar
het heeft talrijke wijzigingen ondergaan. De voor-

naamste hiervan zijn: 1° de pandwet (art. 1196—1202)
in 1874; 2° de > kinderwetten van 1901, 1909, 1921 en

1929; 3° de vordering tot levensonderhoud van het

natuur1. niet erkende kind jegens zijn vader (art. 344a
vlg.) in 1909 ;

4° de wet op de arbeidsovereenkomst
(art. 1637 tot 1639) in 1907 ;

5° de uitbreiding van de
mogelijkheid van het getuigenbewijs (art. 1932 vlg.)

in 1923. Stoop.

C) België. Hier is Napoleon ’s wetboek nog steeds

van kracht. Tweemaal werden ontwerpen van een
nieuw B.W. opgesteld, een eerste maal door Fr. Lau-
rent in 1882, een tweede maal door een regeerings-

commissie (in 1884 ingesteld), beide keeren echter

zonder gevolg. Slechts afzonderlijke gedeelten werden
herzien: o.m. in het familierecht: vereenvoudiging
van de formaliteiten van het huwelijk; verbetering van
het recht betreffende de scheiding van tafel en bed (20
Maart 1927); toelating, in een zekere mate, van onder-
zoek naar het vaderschap buiten het huwelijk (6 April

1908); regeling van de ontzetting uit de ouderlijke

macht (15 Mei 1912); verzachting van de onbekwaam-
heid van de gehuwde vrouw (20 Juli 1932); in het
zakenrecht: regeling van het statuut van den onver-
deelden eigendom (8 Juli 1924); de publiciteit van den
eigendom en de rechten op onroerende goederen, name-
lijk de hypotheek (16 Dec. 1851); in het verbintenis-

senrecht: herziening van het pachtrecht (7 Maart 1929);
in het erfrecht: beperking van het erfrecht tot en met
den vierden graad van bloedverwantschap, behoudens
plaatsvervulling (11 Oct. 1919); toekenning van een
recht op vruchtgebruik aan den overlevenden echtge-
noot (20 Nov. 1896). Fundamenteel werd het B.W. niet

gewijzigd: het is echter aangevuld door belangrijke

wetten betreffende de verzekering (11 Juni 1874), het
vervoer (25 April 1891), het arbeidscontract (10 Maart
1900), het contract van kantoorklerk (7 Aug. 1922),
de rechtspersoonlijkheid van burgerlijke vennootschap-
pen, vereenigingen zonder winstgevend doel en stich-

tingen (14 Juni 1926 en 27 Juni 1927), de vergoeding
van > arbeidsongevallen en > beroepsziekten. De
ontwikkeling van het economische en sociale leven is

hier aanleiding geweest tot een geheel nieuwe wetge-
ving, buiten het B.W., dat zich voor het overige zeer

goed heeft gehandhaafd.

D) Rechtspraak en practijk. Evenmin voor Neder-
land als voor België mag men denken, dat de niet ge-
wijzigde teksten thans nog geheel op dezelfde wijze
worden toegepast als in 1804 of in 1838: „in weerwil
van de onwrikbaarheid van het wetboek, zijn de rechts-
normen door de gewoonte, door duidelijk uitgesproken
wijziging in de overtuiging der rechtsgenooten, onder
den steun der rechtspraak en der rechtspractijk, in

menig opzicht verjongd en veranderd” (v. Kan).

V. Dievoet .

L i t. : A) over ontstaan en ontwikkeling van B.W.

:

van Kan, Inleiding tot de rechtswetenschap
;

id., Les
efforts de codification en France

;
Planiol .Traité du

droit civil (nr. 34-143). Voor Nederland: C. Asser,
Handleiding, Alg. deel (door P. Scholten, 219-247);
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Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Ned. Wet-
boeken (1837) ;

Noordziek, geschiedenis der beraad-

slagingen in de Tweede Kamer (1867). Voor België:
van Biervliet, Ons Burgerlijk wetboek (1904) ;

Dabin,

in La Vie juridique Belgique (1931, 148-166).

B) Leerboeken voor Nederland: Asser,

Handleiding tot de beoefening van het Ned. Burgerlijk

Recht ;
Veegens-Oppenheim, Schets van het Ned.

Burgerlijk Recht
;

Land, Verklaring van het B.W.
(bewerkt o.a. door Star Busmann) ;

Suyling, Inleiding tot

het Burgerlijk Recht.

C) Leerboeken voor België: Fr. Laurent,

Principes de droit civ. (33 dln. 1869 tot 1878) ;
De

Page, Traité Élémentaire (1933); A. Kluyskens, Ver-

bintenissen, Erfenissen, Schenkingen en testamenten,

Contracten (4 dln.). Fransche auteurs : M. Planiol en

Ripert, Traité prat. (13 dln. 1925 tot 1934) ;
Planiol,

Colin-Capitant, Josserand e.a. gaven zeer verspreide

handboeken uit.

Burgers, naam in de Molukken gegeven aan de

nakomelingen van Portugeezen, Mardijkers (vrijge-

laten slaven), vroegere Hollandsche kolonisten en

gewezen Compagnie-dienaren. Het Europeesche ele-

ment is bijna geheel in het inlandsche opgelost. Buiten

het gewone negorij-verband staande, waren de B.

ontslagen van dienstplicht aan de hoofden, van

gedwongen cultures, enz. (bleven belasting- en schut-

terij-plichtig), doch ook verstoken van vele rechten,

o.a. op de negorijgronden. Door bemoeienis van den

Ambonraad zullen de B. stilaan in het gewone negorij -

verband worden opgenomen. > Ambonneezen.

Op CeyIon noemt men burgers de nazaten der

Hollandsche kolonisten, die een eigen karakter hebben

weten te handhaven na de invoering van het Engel-

sche bestuur, maar die met de inlandsche bevolking

vermengd zijn geraakt. Cappers/Berg.

Burgers, l°Hendrikus Jacobus,
Nned. genreschilder. * 9 Jan. 1834 te Huissen, f Octo-

ber 1899 te Parijs. Leerde bij Louis Royer en Jozef

Israëls. Bekend zijn tafereelen uit het Joodsche leven

(de Jodenbegrafenis) in romantisch-naturalistischen

stijl.

2° Thomas F r a n (j o i s, president van

Transvaal; * lö April 1834 te Graaff Reinet, f 6 Dec.

1881 te Richmond (Kaapkol.). B. promoveerde te

Utrecht tot doctor in de theologie, was predikant

te Hanover (Kaapkolonie), werd in 1864 geschorst

wegens onrechtzinnigheid, beriep zich op de regee-

ring, kreeg vrijspraak, welke bevestigd werd door den

Geheimen Raad te Londen. Toen pres. M. W. Preto-

rius bedankte als pres. in Transvaal en pres. Jan Brand

van den Oranje Vrijstaat voor opvolging bedankte,

werd B. 1 Juli 1872 gekozen. Hij aanvaardde de

benoeming met het volgende programma: 1° regeling

der grenskwesties; 2° verbetering van binnenlandsch

bestuur; 3° afschaffing van papieren geld; 4° verbete-

ring van onderwijs; 5° spoorwegverbinding met Dela-

goabaai. Zijn plannen, vooral de wijze van uitvoering,

strookten niet met de inzichten van het volk. Ander-

half jaar verbleef hij in Europa, meest in Ned. en

verloor invloed op de Transvalers; voerde knappe

Hollanders in, o.a. dr. E. J. R. Jorissen, E. Bok en

B. van Gorkum. In 1875 sloot hij met Portugal een

overeenkomst inzake spoorweg naar Delagoa-baai.

In 1876 verklaarde hij oorlog aan Sekoekoeni in

O. Transvaal, welke krijgstocht ongelukkig verliep;

de Zoeloe ’s dreigden met een inval, de republiek werd

onrustig. Na annexatie door sir Theophilus Shepstone

(1877) verliet B. den dienst met pensioen. Zijn loop-

baan mislukte, ondanks goede bedoelingen, door

gebrek aan wederzijdsch verstaan. Hij ging nu in het

boerenbedrijf tot aan zijn dood.

L i t. : Engelbrecht, Th. F. Burgers, Een lewensskets

(1933). Besselaar.

Burgersd ijk, Leendcrt Alexander
Johannes, Nederlandsch natuur- en letter-

kundige. * 11 Maart 1828 te Alphen a. d. Rijn, f 15 Jan.

1900 te Apeldoorn. Hij was leeraar, later hoogleeraar

aan de Militaire Academie te Breda in de wis- en

natuurkunde, vervolgens te Deventer. Schreef een

aantal leerboeken over plant- en dierkunde. Zijn

grootste bekendheid verwierf hij zich echter door

zijn vertalingen van groote werken der wereldlitera-

tuur, vooral zijn Shakespeare, die zoowel door nauw-

keurigheid als zuiver Nederlandsch uitmunt.

Werken: volledige vertaling van „Shakespeare’s

werken" (12 dln. 1884—’88) ;
vert. van bijna alle werken

van AeschyhiB en Sophocles (een volledige uitgave hier-

van verscheen eerst in 1903). Piet Visser .

Burgersociëteiten, > Exercitiegenootschap-

pen.

Burgerwacht. België. Tusschen de jaren

1830—1848 werden in de meeste landen van West-

Europa burgerwachten ingericht met het doel zich

tegen de alleenheerschappij der koningen te verzetten.

Later werden deze burgerwachten aangewend tegen de

revolutionnaire bewegingen en ter verdediging der

nationale instellingen. Ook in België werd door de

grondwet een burgerwacht ingericht, ter waarborging

van de grondwettelijke vrijheden en rechten. Rond
het midden der 19e eeuw verzwakte echter ook in

België de geest, die deze inrichting had bezield.

De wet van 9 September 1897 kwam dan geschikt de

burgerwacht nieuw leven brengen en dit korps hoofd-

zakelijk belasten met het verzekeren van de openbare

orde. Tot dit doel kon de burgerwacht door den

burgemeester, den gouverneur of den minister van

binnenlandsche zaken opgevorderd worden. Vóór

den Wereldoorlog was echter reeds meermalen geble-

ken, dat de tusschenkomst van de burgerwacht niet

zonder gevaar was, omdat zij aanleiding kon geven tot

burgertwist en bloedvergieten. Na den oorlog besloot

de grondwetsherziening tot afschaffing van de grond-

wettelijke verplichting van het bestaan van een burger-

wacht. Alleen de mogelijke oprichting door de wet

werd behouden (art. 122 Gw.). V. Boon .

In Nederland zijn in 1918 vrijwillige burger-

wachten opgericht, wier statuten einde van dat jaar

Koninklijke goedkeuring ontvingen. Ze zijn vereenigd

in den Bond van Vrijwillige Burgerwachten, opgericht

1919. Het doel der b. is, na daartoe opgeroepen te zijn

door den burgemeester, het wettig gezag te steunen

in zijn taak om de orde te handhaven, en de oproerige

bewegingen binnen de gemeente zoo noodig met

geweld tegen te gaan. Het contact tusschen de regee-

ring en de onderling onafhankelijke, autonome vereeni-

gingen is mogelijk via den bond. Een door de regeering

aangestelden inspecteur heeft zitting in het bonds-

bestuur. In 1931 waren bij den bond 616 vereenigingen

aangesloten, waarvan 250 in Brabant en Limburg.

De burgerwacht te Den Haag bezit naast een gewa-

ende ook een economische afdeeling, tot welke laatste

ehooren a) een geneeskundige afdeeling, b) een

afdeeling om de gemeentelijke distributie te regelen

van de van rijkswege aangevoerde levensmiddelen,

en c) een afdeeling om de openbare bedrijven (post,

telefoon, gas, waterleiding) op gang te houden. Ook
vrouwelijke leden kunnen zich hierbij verdienstelijk
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maken. Men streeft er naar in zooveel mogelijk

andere groote gemeenten eveneens dergelijke afdee-

lingen op te richten.

Burgerzaal, vertrek voor vergaderingen en

ontvangsten in een raadhuis. De oudste raadhuizen

Raadhuis te Saint-Antonin, Tarn et Garonne, Frank-
rijk, uit de 12e of 13e eeuw, volgens oud-Romeinsch
model (type van de middeleeuwsche raadhuizen met
drie hoofdelementen : burgerzaal, klokketoren of belfort,

en markthal).

bestonden uit een rechthoekig gebouw van twee
verdiepingen, waarvan de onderste als markthal, de

bovenste als recht-, feest- of burgerzaal dienst deed.

Burggraaf heette aanvankelijk de bevelhebber

van de bezetting ridders of dienstmannen, die in een

grafelijken burcht, allereerst in grensstreken, onder-

houden werden. In het begin werden ze onder de

> ministerialen aangeworven. Zeer spoedig verloren

ze den karaktertrek der dienstbaarheid. In de 11e eeuw
zijn de b. de eerste vazallen van den graaf en hebben
denzelfden rang als baronnen, die vrijgoederen bezit-

ten. Hun bevoegdheid breidt zich uit; zij spreken o.a.

recht. In Vlaanderen en Lotharingen noemt men ze

vice-comtes. Ook speelt de b. vaak een rol bij de
ontwikkeling eener stad (Leiden, Groningen, Nijmegen,
Utrecht).

L i t. : H. Pirenne, Histoire de Belgique (I, 6e hfst.);

P. Blok, Geschied, v. e. Holl. stad in de M.E.
;
H. Brug-

mans, Het Staatkund. en Maatschap, leven der Ned.
Steden (hierin veel lit.). Slootmans.
Burggraaf van Begensburg, Minnesinger

uit het einde der 12e eeuw, wiens liederen nog met den
eenvoudigen bouw der Nibelungenstrophe verwant zijn.

Lit.: R. Schneider, Die Minnelieder des B. erlautert

und ins Nhd. übertragen (Halberstadt 1896) ;
A. Schön-

bach, Die alteren Minnesinger (in Sitzungberichte der
W. Ac. 141 dln. Weenen 1899).

Burggraaf van Bietenburg, Minnesinger,

misschien dezelfde als de b. van Regensburg, of een

verwante, wiens strophen echter kunstvoller gebouwd
zijn.

Lit.: R. Schneider, Die Minnelieder des B. erlautert

und ins Nhd. übertragen, in Zschr. d. Unterricht (II, 238

vlg.); Schönbach, Die alteren Minnesinger (in Sitzungs-
berichte Acad. 141 dln. Weenen 1899).

Burgh, gem. op Schouwen, > Burg.

Burgh (ook: Burch), 1° Albert van
den, schilder; * 1672 te Delft, f na 1729; leerling

van Verkolje en van der Werff, genre- en historie-

stukken, ook portretten.

2° Hendrik van der, schilder; * 1769,

f 1858 te Den Haag, schilderde interieurs in den trant

van Pieter de Hoogh.
Lit.: v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.

Burghers, godsdienstige partij in Schotland.

> Seceders.

Bürgi , J o b s t, Duitsch wis- en werktuig-

kundige. * 28 Febr. 1552 te Lichtensteig, f 31 Jan. 1632
te Cassel. B. kwam als vaardig instrumentmaker in

1679 in dienst van den landgraaf Willem IV van
Hessen te Cassel, waar hij langzamerhand de leiding

van de sterrenwacht kreeg; 1603 in dienst van keizer

Rudolf II te Praag, waar hij met Kepler samenwerkte;
keerde in 1622 terug naar Cassel. B. vond, onafhanke-

lijk van Napier, de logarithmen uit, maar publiceerde

zijn vondst niet. Eerst in 1620 verscheen te Praag
anonym een kleine tafel van anti-logarithmen van
zijn hand: Arithmetische und Geometrische Progress

Tabulen. Dijksterhuis.

Burgis, Hilger van, Carmeliet uit de
15e eeuw; f 1 Nov. 1452 te Luik. B. was achtereen-

volgens prior te Mainz, Straatsburg en Keulen;
oefende als vic. generaal en wijbisschop van Keulen

(1446) grooten invloed uit. Hij stierf als wijbisschop

van Luik. B. commentarieerde de brieven van den
H. Paulus.
Lit.: H. Koch, Die Karm. Klöster der Niederdtsch.

Prov. 13—16 Jahrh. (1889) ;
G. Wessels, Acta cap. gen.

(I, 204). J. v. Rooij.

Burgkmair, Hans B. de Oude, schilder

en houtsnijder te Augsburg; * 1473, f 1531 te Augsburg.
Hij werd hier meester in 1598. Waarsch. leerling van
Schongauer, moet ook in Italië geweest zijn, te

oordeelen naar zijn werk, waarin Ital. invloeden

(Crivelli en Carpaccio) duidelijk zijn. Het vertoont

ook verwantschap met dat van den ouden Holbein,

met wien hij veel heeft samengewerkt (misschien aan-
vankelijk als leerling). Later onderging ook hij den
in Z. Duitschland alles beheerschenden invloed van
Dürer, wat vooral uit zijn houtsneden blijkt. Ondanks
dit alles is B. een persoonlijkheid, die een gewichtige

plaats inneemt onder de Z. Duitsche kunstenaars en
hij is een der sterren der Augsburgsche
school, welke de oude Holbein vestigde en die tot

ver in de 16e eeuw bloeide. Zijn kunst, in het begin
nog wat stijf, verraadt na het contact met Italië

veel meer gevoel voor vorm en ruimte; een zekere

prachtlievendheid gaat bij hem samen met een grooten

ernst, die vooral geaccentueerd wordt door een donker,
wat zwaar, maar rijk koloriet. Hij teekent vlot en
gemakkelijk, beheerscht zijn metier uitnemend. Zijn

schilderijen munten niet uit door compositie, het
zijn veeleer de onderdeelen, waaraan hij zijn kracht
heeft besteed. Typeerend hiervoor is bijv. zijn hoofd-
werk, het groote altaar met de Kroning van Maria
(Mus. Augsburg). Vooral in zijn latere werken toont
hij groote voorliefde voor het landschap en weet dit

vol fantasie en indrukwekkend met pakkende details

te geven. Het schoonste voorbeeld hiervan is zijn

Johannes op Pathmos (München). Zijn groote vaardig-
heid als teekenaar blijkt het sterkst uit zijn talrijke
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houtsneden, waartoe hij zich tusschen 1510 en *18

bijna uitsluitend beperkte; hoofdwerk op dit gebied
is de Triomftocht van Maxim iliaan, dat hij voor den
keizer gemaakt heeft. In de feestelijke praal van den
langen optocht heeft de kunstenaar een sprekend beeld

nagelaten van het prachtlievende keizerlijke hof en

den grooten bloei zijner stad. Belangrijk is ook zijn

„Turnierbuch”, in 52 platen. B. verheugde zich in den
gunst zijner tijdgenooten en kreeg talrijke opdrachten,

o.a. van de Fuggers. Zijn meeste schilderijen bevinden
zich thans te Augsburg, Neurenberg en München,
buiten Duitschland komen zij nauwelijks voor. Men
kent ook vele teekeningen van hem.
L i t. : H. Schmitz, Die dcutscho Malerei, in Handb.

d. Kunstwschft. Schreden.

Bürglen (Bourguillon), voornaamste bedevaart-

plaats van het kanton Freiburg in Zwitserland. B.

bezit een genadebeeld uit het einde der 14e eeuw
„Hütcrin des Glaubens” genaamd, omdat het behoud
van den Kath. godsdienst tijdens de Hervorming in

dit kanton aan Maria ’s tusschenkomst wordt toege-

schreven. De H. Canisius had er een bijzondere

vereering voor. Sedert 1665 bestaat aldaar een bloeien-

de broederschap van den Berg Karmel en sedert 1921

is B. de zetel van het „I&ankenapostolat Unsrer
Lieben Frau von Bürglen’*.

L i t. : A. Magnin, Pèlerinages Fribourgeois (1928,
7-57). J. v. Rooij.

Burgmcycr, Joannes Jacobus, kerk-

historicus. * 30 Oct. 1808 te Amsterdam, f 13 Dec. 1850
te Warmond. 1833 priester gewijd; kapelaan resp. te

Leiden, Langeraar en Rijswijk. 1844
—

’50 pastoor te

Warmond. B. was een van de eerste medewerkers aan
„De Katholiek*’ en gaf sinds 1847 uit het jaarboekje

„Kerkelijk Nederland”.
L i t. : A. J. A. Flament, Katholieke Periodieken

:

Katholiek Nederland 1813—1913 (II 1913). de Haas
,

Burgos, 1° Spaansche Provincie in het N.O.
van Oud-Castilië. Opp. 14196 km2

;
344 000 in-

woners.

2° Hoofdstad van gelijknamige Spaansche provincie,

aan den rechteroever van de Arlanzon gelegen. 851 m
boven zee (34 000 inw.). Voornaamste middelen van
bestaan : handel (wol, kaas) en industrie (linnen,

leder). De stad ligt amphitheatergewijze tegen een

heuvel op gebouwd. Links van de Arlanzon ligt de

groote voorstad La Vega, ten W. de voorsteden Las

Huelgas en San Pedro. Drie bmggen geven onder-

linge verbinding. B. was vanaf 980 bisschopszetel,

is sinds 1574 de zetel van een aartsbisschop (7 suf-

fraganen) en heeft een seminarie; verder een Hof
van appèl en een handelsrechtbank. Het is een der

sterkste vestingen van Spanje.

Kunst te Burgos. Het voornaamste monu-
ment is de kathedraal, waarover vanaf 20 Juli 1221

(toen de H. Ferdinand III den eersten steen legde)

ruim drie eeuwen gebouwd is. De gevel heeft drie

verdiepingen: de koninklijke poort, te midden der

poort van de Kroning en de Ontvangenis van Maria;

daarboven een gang, tusschen kleine torentjes en groo-

ter roosvenster, daarboven twee rijen dubbele vensters,

tusschen de zuiltjes heiligenbeelden. Twee spitse

opengewerkte torens, werk van een zekeren Jan van
Keulen (1442—1458), bekronen de kerk. De beide

portalen van den N. en Z. kant (de la Coroneria en

del Sacramental) hebben goede 13e-eeuwsche sculptu-

ren. De kathedraal is drieschepig en haar grondplan is

een Latijnsch kruis. De 8-zijdige koepel is een later

toevoegsel (1567). De schitterende ramen zijn in 1813
door een ontploffing voor een groot deel verwoest.

Een goed (waarsch. uit Limoges afkomstig) emailwerk
levert de tombe van bisschop Mauritius in het koor.

In de S. Annakapel een marmeren altaar met voor-
stelling van den Jesseboom. De S. Mariaburcht
(nu een klein museum, met een goede collectie ge-

bruikskunst) vertoont op den gevel een aantal beelden,

die locale helden moeten voorstellen. Op 2 km van
de stad verwijderd ligt het koninklijk klooster de las

Huelgas, vroeger een buitenverblijf der Castiliaansche

vorsten, sinds 1187 een abdij van Cisterciënser nonnen.
De kerk daaraan verbonden is van het midden der

13e eeuw. Het Kartuizerklooster van Miraflores (tweede

helft 15e eeuw) vertoont een mengeling van vlammende
Gotiek en vroeg-Renaissance.

L i t. : Amador de los Rios, B. in Espana, sus
monumentos y artes, su naturaleza e historia (1888)

;

Lampérez y Romea, Historia de Ia Arquitectura Cris-

tiana Espanola en la Edad Media (1908—1909) ; Jürgens,
Spanisohe Stadto (1926). Knipping .

Burgoync, John, Engelsch generaal, * 1722,

f 4 Juni 1792 te Londen; onderscheidde zich reeds in

den Zevenjarigen oorlog en kreeg in 1777 het opperbe-
vel over het Engelsche leger, dat vanuit Canada opnikte
tegen den Amerikaanschen opstand; moest zich op
17 Oct. van dat jaar met zijn geheele troepenmacht
overgeven bij Saratoga (in den staat New York),

hetgeen van beslissende beteekenis werd voor den
Amerikaanschen Vrijheidsoorlog. In 1782 kreeg hij het

commando in Ierland. Hij was een man van smaak
en algemeene ontwikkeling; heeft ook verzen en drama’s
geschreven. v. Gorkom.
Burg Beuland, gem. ten Z.O. van de prov.

Luik; opp. 6 416 ha, ruim 2 300 inw.; Our-rivier.

Ruïne van middeleeuwsche vesting; bezienswaardige

kerk. Oude heerlijkheid.

Burgt, Joannes Martin us Michel
van der, van de Sociëteit der Witte Paters (Lavi-

gerie), missionaris, taalkundige en ethnoloog. * 5 Juli

1863 te Beek en Donk, f 7 Jan. 1923 te Utrecht. Na
zijn priesterwijding in 1888, werkte hij van 1892—1900
en van 1903—1913 in de missie van Centraal-Afrika.

Werken: Elements d’une grammaire Kirundi
(Berlijn 1902) ;

Dictionnaire Francais-Kirundi (1903)

;

Un grand peuplo de 1’Afrique Equatoriale (1903) ;
Het

Kruis geplant (1921). — Kaartwerk: Der nördliche

Teil von Urundi, 1 : 200 000 ;
Umgegend der Missions-

station Rugari in Urundi, 1 : 100 000, in Petermanns
Geogr. Mitteil. (jg. 1912/1913). Wessels.

Burg thor, massieve poort met gewelfde door-

gangen te Weenen, in 1822 door den architect Peter

van Nobile gebouwd in Klassieken trant met toepas-

sing van de Dorische zuilorde.

Burgundiërs. In de eerste eeuw na Christus

waren de Burgundiërs, een Oost-Germaansche stam,

tusschen Oder en Weichsel gevestigd, later in Silezië.

Verdere migraties brengen hen in het Main-gebied

en ten slotte aan den Rijn (na 406), in de streek tusschen

Mainz en Worms. In dien tijd of kort daarvoor valt

hun bekeering tot het Arianisme. Het Burgundische

rijk aan den Rijn kwam in 437 aan zijn einde, ten

gevolge eener bloedige nederlaag tegen de Hunnen,
waarin het meerendeel der Burgundische strijders

sneuvelde. De overlevenden kregen van Aetius woon-
steden in Savoye en hieruit ontwikkelde zich een nieu-

we Burgundische macht, welke groote uitbreiding

in Zuidelijke en vooral Noordelijke richting nam, tot

ze ten slotte in 534 bij het rijk der Franken ingelijfd

VI. 17
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werd. Het latere Bourgogne was slechts een deel van

het gebied der Burgundische koningen. De B. gingen

in de 6e eeuw tot het Katholicisme over, vooral door

toedoen van den ijverigen koning Sigismond(516—523).

In het Nibelungenlied alsook in de oud-Noorsche

sagen is de Burgundische heerschappij te Worms
en de bloedige overwinning der Hunnen als historische

kern te herkennen. Historisch zijn eveneens de namen
Giselher, Gibich en Günther, niet echter Etzel of Atli

(Attila), die aan den ondergang der B. geen deel had.

L i t. : L. Schmidt, Allgemeine Geschichte der german.

Völker (München 1909) ;
H. Schneider, Germanisehe

Heldensage (Berlijn en Leipzig 1928). Mansion.

Burgus, een sterk vereenvoudigde en kleine

Romeinsche legerplaats in den lateren keizertijd,

ter verdediging van de grens. In Nederland o.a. de

Goudsberg bij Valkenburg en misschien de Ronden-

bosch, ten N. van St. Gcrlach.

Burgwerd, dorpje van ong. 480 inw. in de Frie-

sche gem. Wonseradeel.

Buri, M a x, Zwitsersch boerenschilder; * 1868

te Burgdorf, f 1915 te Interlaken. Invloed van Hodler

en Buchser. Eenvoudige compositie, helder koloriet.

L i t. : H. Graber, Max B. (1916).

Buridan, J e a n, logicus en natuurkundige,

grondlegger van een nieuwe natuurbeschouwing in de

14e eeuw, * ca. 1300 te Béthune, f na 1358; magister

artium te Parijs. B. is nominalist, maar wil van extre-

me theorieën niets weten en verwerpt den twijfel van

sommige zijner tijdgenooten aan de objectieve waarde

van het oorzakclijkheidsbeginsel. Hij vervangt het

Aristotelische bewegingsprinciep van de „natuurlijke

plaats” door de hypothese van den i m p e t u s,

die reeds in de 6e eeuw door Joannes Philoponus was

uitgesproken en in de 13e eeuw als theorie van den

impulsus bij P. J. Olivi voorkomt. De beweger

deelt aan het beweegbare lichaam een zekere kracht,

impetus, mede, die het bijblijft en die het in dezelfde

richting blijft bewegen, ook wanneer de werking van

den motor zelf heeft opgehouden. De impetus wordt

voortdurend zwakker door den tegenstand van de

lucht en door de eigen zwaarte van het bewogen

lichaam, die dit in andere richting bewegen. Zoodra

die dubbele weerstand de overhand krijgt op den

impetus, houdt de beweging op, die zonder weerstand

tot in het oneindige zou worden voortgezet. Daarmee

is dus bij B. het physisch krachtbegrip en de wet van

traagheid in princiep gegeven. B. past de impetus-

hypothese ook toe op de beweging van de hemellicha-

men en ontwerpt daarmee een mechanica van het cos-

misch gebeuren. Een directe inwerking van God of

van bewegende intelligenties is voor die beweging

niet noodig. God heeft aan de hemellichamen bij de

schepping van de wereld een impetus meegegeven,

die geen weerstand ondervindt, zoodat hun beweging

onverminderd tot in eeuwigheid voortduurt.

B. was vroeger haast uitsluitend bekend door den

naar hem genoemden ezel, die tusschen twee even groo-

te hooibergen van honger omkomt. Het beeld komt
echter in zijn werken niet voor. Misschien is het uit

zijn lessen afkomstig of hem door tegenstanders ter

bespotting toegeschreven.

Werken: Commentaren op Aristoteles. — L i t.

:

P. Duhem, Etudes sur Léonard de Vinei (Parijs 1906

—

1911). F. Sassen.

Ten opzichte der bevolking leert B., dat bij

onvoldoende voedingsmiddelen in een land de huwe-
lijken in getal zouden verminderen en het bevolkings-

cijfer zoude terugloopen; omtrent den eigendom en

de waarde staat B. op het standpunt zijner voorgangers,

maar hij heeft, uitgaande van de subjectieve waarde,

de prijsvorming toch dieper onderzocht; uit de ver-

schillende schattingen ontstaat één algemeen e markt-

prijs van eenzelfde artikel, welke voor rijken en armen
dezelfde is, ofschoon de behoeften verschillen; de

theorie van den rechtvaardigen prijs trachtte B. aan

te passen aan deze omstandigheid. Zijn geldtheorie

hangt samen met zijn prijstheorie: geld is ruilmiddel

en waardemeter; het geld heeft bij benadering dezelfde

waarde als het edele metaal, waaruit het vervaardigd

is; de invoering van een lager-metaalgehalte der

munten beschouwde B. van den ethischen kant, maar
hij zag nog niet voldoende de werking er van op de

koopkracht van het geld.

L i t. : E. Schreiber, Beitrage zur Geschichte der

Nationalökonomie (1913) ;
K. Kaulla, Der Lehrer des

Oresmius, Buridanus, Zeitschrift für ges. Staatswissen-

schaft (LX 1914). M. Verhoeven.

Burin, > Burijn.

Burins, bevolkingsgroep, die wellicht van Sara-

ceensche afkomst is; in het dept. Ain, arr. Bourg

(Frankrijk). Meest slagers en veehandelaars.

L i t. : Fr. Michelet, Histoire des races maudits de

la France et de 1’Espagne (2 dln. 1847).

Burke, 1° Edmund, Eng. staatsman van

Iersche afkomst. * 1729 te Dublin, f 1797. Vader

Prot. advocaat; moeder Katholiek. Stud. in de rechten,

werd literator te Londen in 1755, huwde een dochter

van Kath. ouders in 1757, secretaris van W. G. Hamil-

ton 1759— ’65, van lord Rockingham 1765. Tot lid

van het parlement gekozen in 1766, kwam de wel-

sprekendheid, waarmee hij over het algemeen de

politiek der W h i g s en de rechten van Ierland en

Amerika verdedigde, tot volle recht. Hij werd de

meest invloedrijke spreker van het Lagerhuis; ware

hij geen prikkelbare Ier geweest, hij zou in 1782 of

in 1788 zeker minister geworden zijn. Onder het

ministerie-Pitt deed hij den gouvemeur-generaal

van Indië, Warren Hastings, in staat van beschuldi-

ging stellen (1788). In een schitterend pleidooi verzette

hij zich tegen alle bewonderaars van de Fransche

Revolutie (1789), en de vrees voor een gewelddadige

omwenteling versterkte zijn conservatieve neigingen.

Zijn Reflections on the Revolution (1790) brachten

in Engeland een sterke anti-revolutionnaire reactie

teweeg. Het leidde tot een breuk met de Whigs, maar
toen in 1793 de oorlog met Frankrijk uitbrak, werd B.

vereerd als een ziener en zijn invloed reikte over de

meeste landen van Europa. In 1794 moest hij zich om
gezondheidsredenen uit het parlement terugtrekken,,

maar zijn pen bleef vaardig tot het einde, drie jaren

later. B. was met zijn zuiver historischen zin de grootste’

staatsman van zijn tijd en zijn land, een hartstochtelijk

maar (behalve misschien in zijn laatste werken) altijd

bcheerscht en evenwichtig denker en spreker, een

grootmeester van het Klassiek oratorische proza in

al zijn vormen.

Werken: American Speeches ;
Appeal from the

new to the old Whigs
;
Present Discontente ;

Reflections-

on the French Revolution ; enz. Worden nog herhaalde-

lijk gedrukt. — U i t g. : Verzamelde werken in Bohn’s-

Library (8 dln. 1855) ; in The World’s Classics (7 dln.

1910—’22) ;
een goede volledige uitgave bestaat in 1933

nog niet. — L i t. : Monogr. van Lord Morley (1879)

;

A. Samnels (1923) ;
A. Cobban (1929) ;

R. H. Murray
(1931) ; Mario Einandi (1930). Pompen
2° R o b e r t O’Hara, Iersch Australië-
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reiziger; * 1821, f 28 Juni 1861. Hij trok van 1860 tot

1861 voor het eerst dwars door Australië van Melbour-
ne tot de Golf van Carpentaria. Op de terugreis ver-

hongerde hij met zijn metgezel W. J. Wills; de andere
reisgenoot King werd door een hulpexpeditie gered.

de Visser.

3° Thomas Nicholas, Iersch Dominicaan
en beroemd prediker. * 1830 in Galway, f 1882. Trad
in het noviciaat te Perugia in 1847; stud. te Rome;
priester 1853; rector van San Clemente te Rome (1864

—

1867); woonde als theoloog het Vaticaansch Concilie

bij in 1870; visitator en predikant in Amerika (1871

—

1873); keerde terug met een gebroken gezondheid,
maar preekte nog 10 jaren voortdurend in Ierland,

Engeland en Schotland.
Werken: veel preeken en populaire, patriottische

lezingen, waaronder Ireland’s Vindication (de Amer.
preeken, deels gericht tegen J. A. Froude) en Faith and
Fatherland nog steeds herdrukt worden. — L i t. : W. van
Nieuwenhofl in Studiën (19, 1882) ; Fitz Patrick, Life
of Fr. Tom Burke (1885) ; S. Hogan in Cath. Encycl.
(1908). Pompen.
Bürkel, H e i n r i c h, Zuid-Duitsch landschap-

en genreschilder, vooral van het boerenleven. * 1802
te Pirmasens, f 1869 te München. Bestudeerde vooral
de Ned. schilderkunst. Bereisde Italië en schilderde

daar veel landschap en volksleven. Zijn kleur is helder,

niet zelden tintelend; hij geeft zijn genre-werk graag
een tikje gezonden humor. In zijn geboorteplaats is

een goed voorzien museum van zijn werk.
L i t. : G. Buchheit, Heinr. B. (1929). Knipping.

Burkliard van Worms, bissehop van Worms
van 1000 tot 1025, beroemd door zijn canonistisch

verzamelwerk in 20 deelen, Decretum, Collectarium
en Brocardus genoemd. Het steunt op oudere werken,
maar geeft de bronnen veelal verkeerd aan. Boek 19
is een Poenitentiale, waarin hij zich o.a. tegen het

geloof aan heksen richt. Een speciaal rechtsboek
voor zijn onderhoorigen gaf hij uit onder den titel:

Leges et statuta familiae S. Petri Wormatiensis.
Een uitvoerige levensbeschrijving danken we waarsch.
aan zijn tijdgenoot Ebbo.
U i t g. : Decretum in Migne Patrol. Lat. (140)

;

Leges in Monum. Germ. Const. (I)
;
Vita in Boos, Quellen

zur Gesch. der Stadt Worms (III 1893). — L i t. : Rev.
Hist. Eccl. (XII 1911, 451-473; 670-701); Lexikon f.

Theol. u. Kirche (II 1931, 638 vlg.). Franses.

Burkhardt, Max, muziekcriticus, componist
en dirigent; * 28 Sept. 1871; schreef een Führer durch
die Konzertmusik (1911), verder Unsere Lieblings-

opem (1894), Beitrage zur Gesch. des deutschen
Lied es und seiner Anfange im 16. und 17. Jahrh.

(dissertatie, 1897), en propageerde het luitspel.

Componeerde opera’s, koor- en orkestwerken.

Reeser.

Burklein, F., architect te München, romanticus;
* 1813, f 1872. Kenmerkte zijn richting door groote

sierlijkheid van lijnen en verhoudingen en rijkdom

van decoratieve details. Uitgebreide praktijk, waarvan
het Atheneum en het gebouw van de provinciale

regeering de voornaamste voortbrengselen zijn.

Bürkli heeft een formule opgesteld voor den
coëfficiënt 0 (= reductie wegens vertraging van
den afvoer), welke bij de berekening van een riolee-

ring in acht genomen moet worden voor het bepalen
4

van den regenafvoer. Deze formule luidt: 0 = 1/ 1/F,
waarin F = het oppervlak van het regenaanvoerend

gebied. De formule is echter uit den aard der zaak

niet nauwkeurig, doch wordt toegepast, omdat de
bepaling van de juiste waarde meestal te omslachtig
en te moeilijk is. P. Bongaerts.
Burleigh (Burghley), William Cecil,

Engelsch staatsman. * 13 September 1620 te Boum
in Lincolnshire, f 4 Aug. 1598 te Londen; werd bij

den aanvang van de regeering van Elisabeth onmid-
dellijk verheven tot staatssecretaris en kreeg de leiding

van alle zaken, welke hij gedurende veertig jaren,

tot aan zijn dood, met vaste hand onafgebroken behield.

In zijn schranderen geest en sterken wil was Elizabeth’s

streven belichaamd, in voortdurenden strijd tegen
Spanje en het Katholicisme, de twee machten, welke
hij als de doodsvijanden van zijn vorstin moest beschou-
wen. De tijd van zijn bestuur werd de vaste grondslag
van Engelands nationale staatkunde, ook in haar
economische belangen.
L i t. : Hume, The great Lord Burleigh (1898)

;

Jessopp, The life of Lord Burgleigh (1904). v. Gorkom.
Burleske (( Ital. burla = grap, spotternij)

is een soort van ruw-komisch gedicht, dienend om een
onderwerp, dichtsoort, stijl, bespottelijk te maken.
Het kluchtige wordt vooral hierin gezocht, dat men
pathos en ernst in hoonende tegenstelling brengt met
gewilde platheid. In navolging van den Franschman
Scarron legde er zich in onze letterkunde vooral
Focquenbroch op toe (17e eeuw), v. d. Eerenbeemt.
Voor het burleske in de beeldende kunst,

> Caricatuur.

Burley (of Burleigh), W a 1 1 e r, Engelsch
geleerde; * ca. 1275, f ca. 1357. Hij schreef een vele

malen herdrukt werk over de levens van klassieke

philosofen en dichters en een commentaar op de
Physica van Aristoteles, die van belang is voor de
kennis der Scholastische mechanica.
Werken: De Vita et moribus Philosophorum et

Poetarum (Keulen ca. 1467); Gualtherii Burlaei
super Ari8totelis Libros de Physica auscultatione lucidis-

sima commentaria (Venetië 1589). Dijksterhuis.

Burlington is de naam van verschillende steden
in de V. S. van Amerika:
1° hoofdstad van den staat Iowa (40° 50' N.,

91° 15' W.); spoorwegcentrum aan de Mississippi-

rivier. Talrijke industrieën, o.a. belangrijk spoorweg-
arsenaal. Telde in 1930: 26 755 inw.

2° Een stad in den staat Vermont aan den O. oever
van het Champlain-meer (44° 30' N., 73° 15' W.).
In 1930: 24 789 inw.; vlieghaven. Centrum voor zomer-
en wintertoerisme (ijsbootwedstrijden). Zetel van de
University of Vermont (in 1930: 1 266 studenten).

Diverse industrieën, o.a. talrijke coöperatieve zuivel-

fabrieken. Polspoel.

Burlington Magazine, een Engelsch kunst-

tijdschrift, oorspronkelijk uitgegeven onder de auspi-

ciën van het Londensche Burlington House, waar de
koninkl. Kunstacademie gevestigd is.

Burljuk, David Davidowitsj, Nieuw-
Russisch schilder. * 1882 te Charkow. Reisde door
Siberië, Amerika en Japan. Hij sloot zich spoedig bij

het Futurisme aan, en sinds 1923 werkt hij voorname-
lijk als illustrator voor de Sovjets. Kunstcritieken.

Burma, > Birma.

Burman, 1° C a s p a r, geschiedkundige.
* 12 April 1695 te Utrecht, f 22 Aug. 1755 te Kamerijk.
Als zoon van den Utrechtschen hoogleeraar Pieter

Burman ontving hij een wetenschappelijke opvoeding.

Hij bekleedde onderscheidene ambten in de regeering

der stad Utrecht (raad, schepen, burgemeester),
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in de Staten van het gewest en in de Staten-Generaal;

herhaaldelijk werd hij met belangrijke commissiën

belast.

Werken: Hadrianus VI sive Analecta historica de

Hadriano Sexto Trajectino, Papa Romano (Traj. ad

Rh. 1727) ;
Trajectum eruditum (Traj. ad Rh. 1738,

21750) ;
Utrechtsche Jaarboeken van de vijftiende eeuw

(3 dln. Utrecht 1750—1754). — L i t. : van Kampen,

Gesch. der Ned. Lett. en Wetensch. (II, 236); J. G.

Burman Becker, Notices hist. et généal. sur la familie

Burman (Kopenhagen 1860?, 10, 14). v. Campen.
2° J o h a n, Nederlandsch plantkundige; * 1706

te Amsterdam, f 1779. Hij was hoogleeraar in de

plantkunde te Amsterdam. Hij gaf van 1741
—

’50

het „Amboinsche kruidboek” van Rumphius uit, in

1755 het Auctarium daarvan.

Verdere werken: Thesaurus Zeylanicus (1737);

Flora indica (1768). Bouman.
3° Nicolaas Lorenz, plantkundige,

zoon van Joh. Burman, schrijver der „Flora indica”.

* 1734, f 1793.

4° P i e t e r (de Oudere), philoloog.

* 6 Juli 1668 te Utrecht, f 31 Maart 1741 te Leiden.

Na zijn studie te Utrecht en Leiden promoveerde hij

in 1688 in de rechten te Utrecht, reisde door Duitsch-

land en Zwitserland en vestigde zich daarna als advo-

caat te Utrecht. In 1691 benoemden de Staten hem tot

ontvanger der bisschoppelijke tienden, in 1696 werd

hij hoogleeraar te Utrecht, in 1715 te Leiden in de

welsprekendheid, het Grieksch en de Staatsweten-

schappen; te Leiden had hij ook nog de zorg voor de

bibliotheek. B. was een der beste kenners van de

Klassieken.

Werken: Orationes, gehouden bij verschillende

gelegenheden ;
uitgaven van Latijnsche schrijvers

;
De

vectigalibus populi Romani (1694) ;
Sylloge epistolarum

(5 dln. 1727). Ook schreef hij zelf Latijnsche gedichten

:

Petri Burmanni Poëmatum Libri IV (1745).

Piet Visser .

5° P i e t e r (de Jongere), Ned. philoloog.

* 1713, f 1778. Ter onderscheiding van zijn oom noemde

hij zich: Petrus Burmannus secundus. Hij was hoog-

leeraar te Franeker, later te Amsterdam, in de wel-

sprekendheid, de geschiedenis en de dichtkunst.

Werken: Orationes, Anthologia veterum Lati-

norum Epigrammatum et Poëmatum (2 dln. 1759—1773).

Piet Visser.

Burmanniaceeën (Burmanniaceae) is een

kleine familie van kruidachtige gewassen, met wortel-

stok of knol. De bladeren zijn vaak grasachtig, zooals

bij vele soorten van het geslacht Burmannia, dat met

20 soorten in de tropen voorkomt, waar ook Thismia

met 12 soorten en Gymnosiphon met 12 vertegen-

woordigers gevonden wordt. De meeste geslachten

hebben slechts één soort. Tropisch Amerika herbergt

een tiental geslachten. Dictyostegia wordt in Amerika

en Afrika gevonden met zes soorten, welke teere

woudplanten zijn. Verdere geslachten zijn nog Corsia,

Arachnites en Bagnisia. Bouman.
Burmerangc, gem. van het groothertogdom

Luxemburg, ten Z. van Remich; opp. 1 337 ha, ca.

600 inw., autobusdienst.

Burnaml ,
1° Eugène, Zwitsersch schilder

en graveur; * 1850 te Moudon (kanton Waadtland),

f 1921 te Parijs. Studeerde te Zürich bouwkunst,

later schilderen: te Genève onder B. Menn aan de

Ecole des Beaux Arts, te Parijs onder Jérome en den

graveur Girardet. Hij was Calvinist.

Voorn, werken: Vlucht van Karei den Stouten,

illustratie bij de Gelijkenissen van Christus en de Fioretti

van St. Franciscus. — L i t. : Brun, Schweizer. Künstler-

lex. (I 1908, 244 vlg., II, 706 vlg., IV, 84 en 491) ;
Grimm,

Fragmenta (1 Der Maler Eug. B. 1900). Knipping.

2° Sir Francis Cowley, Eng. humorist

en tooneelschrijver. Meester van de parodie. * 1836,

f 1917. Schreef sedert 1863 voor Punch, waarvan hij

redacteur was van 1880 tot 1906.

Burnc-Jones, sir E d w a r d, Bart., Eng.

schilder en teekenaar, * 1833, f 1898. Leerling van

Rossetti en vriend van Morris. Gelijk de Prae-Raffaë-

lieten, zocht hij in boeken en in het verleden zijn inspi-

ratie, maar zijn kunst, hoe nauwgezet en zorgvuldig

ook in het detail, is niet gelijk de hunne realistisch:

met voorliefde schildert hij de voorbije en onwerkelijke

wereld der middeleeuwsche romantiek. Hij vervaar

digde een groot aantal werken, Bijbelsche (De Ster

van Bethlchem) en Klassieke onderwerpen (de Wijn

van Circe; de Spiegel van Venus), maar op zijn best

is hij in de middeleeuwsche legende, in het bijzonder

de Arthursage en zijn geliefden Chaucer (Het verhaal

der Priorin). Hij is echter niet zoo forsch als deze en

het ontbreekt zijn werk over het algemeen aan afwisse-

ling en kracht; sommigen vinden het zelfs bloedarm.

Zijn teekening echter is uiterst gevoelig en bekoorlijk.

Zijn kunst is dan ook in wezen decoratief, en omvat

tapijtwerk, mozaïek, boekverluchting (vooral voor do

Kelmscott Press) en (misschien wel het meest belang-

rijke) gebrandschilderd glas, dat men overal in Enge-

land aantreft. Zijn meest vermaarde schilderstuk,

het prachtige Koning Cophetua en het bedelmeisje

(Londen, Tate Gallery), wordt met recht genoemd een

ontwerp in olieverf voor gebrand glas.

L i t. : Julia Cartwright, Sir E. B.-J., his Life and

Work (1894) ;
M. Bell, Sir E. B.-J. : a Record and a

Review (1898) ;
Lady B.-J., Memorials of E. B.-J. (2 dln.

1904) ;
The Work of B.-J. (91 photogravures, 1900)

;

Catalogue to Burlington Club Exhibition of Drawings

by B.-J. (1899). Doyle-Davidson .

Burnes, sir A 1 e x a n d e r, Schotsch ontdek-

kingsreiziger, * 16 Mei 1805 te Montrose, f 1841

te Kaboel. Officier in het leger van de Engelsche

O. I. Compagnie. Hij bestudeerde de inheemsche talen

en onderzocht het N.W. van Voor-Indië, o.a. de

Pendsjaab. Van Lahore reisde hij naar Kaboel en

geraakte in vriendschap met den vorst Dost Mohammed.

Hij onderzocht nu Boechara, Teheran en Boesjir.

In Engeland terug werd hij in den adelstand verheven

en belast met een missie naar Kaboel, om den Russi-

schen invloed tegen te gaan. In 1841 brak in Kaboel

een opstand uit, waarbij Bumes werd gedood.

Werken: A Journey to and Residence in Cabool

(1843); Travels into Bokhara (
31834). de Visser.

Burnet, G i 1 b e r t, Schotsch Anglicaansch

theoloog en politicus, * 1643, f 1716. Verbleef eenigen

tijd te Amsterdam en in Frankrijk, eenige jaren

rector van een kerk en toen professor der theologie in

Glasgow; woonde sedert 1673 meest in Londen. Ver-

liet Engeland bij de troonsbestijging van Jacob II

(1685), intrigeerde in Den Haag met de prinsen van

Oranje en begeleidde Willem III in 1688. Deze beloon-

de zijn diensten terstond met het bisdom Salisbury.

Heeft zeer veel geschreven, vooral tegen de Katholie-

ken. Zijn hoofdwerk History of the Reformation

(1679, 1681 en 1714) en de na zijn dood uitgegeven

History of my own Time 1723
—

’34(beide herhaaldelijk,

ook tegenwoordig nog, herdrukt) staan op den Index.
Pompen.

Burnett, Frances Eliza Hodgson,
Anglo-Amerik. romanschrijfster. * 1849 te Manchester
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in Engeland, f 1924 te Plandome, Long Island in

Amerika. In 1865 verhuisde zij met haar ouders naar

Amerika en huwde daar in 1878 met dr. L. M. Bumett;
echtscheiding in 1898; tweede huwelijk in 1900 met
Stephen Townesend, die in 1914 stierf. Haar roem
dankt zij aan Little Lord Fauntleroy, geschreven in

1886, dat zulk een succes had, dat het mode werd
onder de dames om hun kinderen te kleeden gelijk

de held van dit verhaal, en dat de schrijfster er

meer dan 100 000 gld. aan verdiende.

Andere werken: o.a. That Lass o’Lowries’

1877) ;
A Lady of Quality (1896) ;

His Grace of Ormonde
1897) ;

My Robin (1912) ; The Lost Prince (1915) ;
The

Way to the House of Santa Claus (1916) ;
The Head of

the House of Coombe (1922). Pompen.

Burnettiseeren, wijze van conserveeren van
hout, volgens een procédé, uitgevonden door W. Bur-

nett (1838). Het hout wordt in ketels onder druk be-

handeld met een 3%-ige oplossing van zinkchloride.

Het b. is de goedkoopste manier van hout-conservee-

ring, welke evenwel achter staat bij meer moderne
methoden, die dit proces steeds meer verdringen.

M. Jansen .

Burnctt-river, rivier in het Z.O. van Queens-
land, Austr.; mondt iets ten Z. van Bundaberg in den

Gr. Oceaan ; benedenloop ongeveer 50 km bevaarbaar.

In deze rivier leeft de typisch Austr. Barramunda of

longvisch (Ceratodus Forsteri).

Biirncy, 1° Charles, Engelsch muziek-
historicus; * 1726, f 12 April 1814; was aanvankelijk

als organist en componist werkzaam, sedert 1770 ook
op muziekhistorisch terrein; zijn voornaamste werk op
dit gebied is de General History of Music (4 dln.

1776— ’89). Zijn uitgave van gezangen uit de Sixtijn-

sche Kapel te Rome (1771) gaf den stoot tot de

herleving van den Palestrina-stijl. Over zijn studie-

reizen in heel Europa geven twee waardevolle reisdag-

boeken uitsluitsel, resp. in 1771 en ’73 verschenen en

in het Fransch, Duitsch en Nederlandsch vertaald.

Lit.

:

Francos d’Arblay, Mcmoirs of dr. B. (1882);
A. R. Ellis, Early Diary of Frances B. (1889). Reeser.
2° Frances, > Arblay, madame d’.

Burnic, plaatsjé aan de N. kust van Tasmanië,
Austr.; uitvoerhaven van de tin- en zilvermijnen in

het N.W. van het eil., waarmee het door spoorwegen
is verbonden.

Burnier, R i c h a r d, Nned. schilder; * 6 Aug.
1826 te Den Haag, f 17 Maart 1884 te Düssel-

dorf. Hij leerde bij Troyon in Parijs, ging later naar

Luik, doch zijn eigenlijk karakter verwierf hij te Düs-
seldorf (1869) onder Achenbach en Schirmer. Veth
noemt hem „een ietwat verduitschten Corot” of „een

bonteren, maar ook stouteren Mauve”.
Lit.: Marius, De Holl. Schilderkunst in de 19e eeuw

(

21920, 241) ;
Plasschacrt, Korte Gesch. der Holl. Schil-

derkunst
(
21923, 128 vlg.). Knipping.

Burnlcy, stad in het graafschap Lancaster in

Engeland, 63° 48' N., 2° 15' W.; ong. 11 000 inw.;

textiel- en metaalindustrie, kolenmijnen.

Burnocs, > Boemoes.

Burnouf , E u g è n e, Fransch oriëntalist van
groote verdiensten voor de ontwikkeling der oud-Per-
zische studies. * 1801, f 1852. Zijn Mémoires sur deux
Inscriptions Cunéiformes (1836) was belangrijk voor

de ontcijfering van het > spijkerschrift. Hij was prof.

in het Sanskrit aan het Collége de France.

Burns, R o b e r t, Schotsch dichter, zoon van

armoedige landlieden; * 1759, f 1796. Bijna geheel

autodidact; opstandige boerenjongen; veel verliefd-

heden; gaf zijn eerste gedichten uit in 1786, en werd
gevierd in de litteraire kringen van Edinburg; opge-

nomen in die kringen werd hij niet, grootendeels wegens
zijn revolutionnaire ideeën; hij stierf in armoede. Eerst

na zijn dood werd hij buiten zijn persoonlijken vrien-

denkring erkend als de eigen, diepste en fijnste dichter

van het landleven der Schotsche laaglanden. Vol-
maakte muziek, gezonde humor, forsche drinkliederen,

felle satire, levendige voorstelling, pakkende eenvoud
van taal.

Werken: o.a. Ilalloween
;
Tam o’Shanter

;
The

Cottar’8 Saturday Night; The address to the Deil

;

The Twa Dogs ; The Holy Fair. — U i t g. : J. C. Dick,
The Songs of R. Burns with the Melodies (2 dln. 1903)

;

Bibliographie door W. C. Angus (1899). De gedichten
zijn honderden malen herdrukt ; volledige uitg. o.a. door
Henley en Henderson (4 dln. 1901) ;

J. de L. Ferguson
(2 dln. 1931). — Lit.: Monogr. van Lockhart (1828,
nieuwe uitg. 1914); J. C. Sharp (1879); A. Angelier

(2 dln. 81890) ;
T. F. Henderson (1904) ;

Hans Hecht
(1914) ;

vooral F. B. Snijder (1932). Sedert 1891 ver-

schijnt te Kilmarmock een Burns Chronicle. Pompen .

Burns, Oatcs & Washbouriie, Kath. Eng.
uitgeverij te Londen, opgericht door James Burns, welke
in 1847 tot de Kath. Kerk overging. Zijn Anglicaan-

sche uitgaven deed hij van de hand om zich geheel te

wijden aan het uitgeven van Kath. boeken. In zijn

Popular Library publiceerde kard. Wiseman Fabiola

en kard. Newman Callista. P. Coebergh.

Burow’s-vlocistof, troebele vloeistof, be-

staande uit een waterige oplossing van basisch alumi-
niumacetaat en loodsulfaat gemengd met onopgelost

loodsulfaat; zet bij staan een zwaar wit bezinksel af.

Wordt, met water verdund, als verbandwater ge-

bruikt.

Lit.: Ned. Pharm. Ed. V.

Burrhus, A f r a n i u s, prefect van de keizer-

lijke lijfwacht te Rome onder Claudius, droeg hij bij

tot de troonsbestijging van Nero. Met Seneca trachtte

hij den jongen vorst binnen de perken te houden, doch
tevergeefs. Hij stierf in 62, wellicht door den keizer

vergiftigd.

Burriana, Spaansche havenstad aan de Middel-
landsche Zee (39° 52' N. en 0° 7' W.) met grooten uit-

voer van sinaasappelen. Suikerraffinaderijen. Ong.
12 800 (Kath.) inw.

Burrouglis, John, Amer. schrijver. * 1837,

f 1921. Leeraar, journalist en ten slotte heerboer bij

New York, waar hij zijn tijd verdeelde tusschen fruit-

teelt en schrijven. Vooral het in Amerika met voor-

liefde gecultiveerde genre van het natuurkundig essay.

Vriend van Walt Whitman.
Werken: o.a. Wake Robin (1871) ; Bird and Bough

(1916) ;
Field and Study (1916) ;

My Boyhood (1922).

Burrows, Ronald Montagn, Britsch

archeoloog; * 1867, f 1920. Deed opgravingen te Pylos

en Sphacteria (1895--’96), die de historische nauwkeu-
righeid van Thucydides bevestigden. Was in den
Wereldoorlog officieus bemiddelaar tusschen Engeland
en Griekenland.
Werk: The Discoveries in Crete (1905).

Bursaria, > Infusoriën.

Bursera, een Amerikaansch geslacht der Burse-

raceae, dat met een 40-tal soorten in Mexico en West-
Indië wordt gevonden. B. simaruba (gummifera) is

een boom, die een plaatselijk als geneesmiddel gebruik-

te balsem, ook als zalf gebezigd, oplevert, benevens
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het zgn. chibouhars. De Braziliaanschc B. leptophoeos

levert een soort elemihars en B. excelsa uit Columbia

en Venezuela een bittere hars, die, evenals de hars

van de Mexicaansche B. tomentosa, vroeger als genees-

middel en voor reukwerk werd gebruikt. Belangrijker

zijn de Mexicaansche soorten B. aloexylon en B.

delpechiana, welke het Mexicaansche aloëhout leveren,

waaruit in Europa een voor de parfumbereidmg veel

gebruikte olie door destillatie wordt gewonnen. Het

hout van deze laatstgenoemde soort zou reeds bijna

uitgeput zijn. Bonman.

Burseraceeën, > Balsemboomgewassen.

Bursfcld, bij Minden, Bened. klooster in 1093

gesticht, in 1434 door abt Johannes Dederoth in samen-

werking met de hervormingsbeweging van Windes -

heim, maar vooral van St. Matthias te Trier (Joh. Rode,

eerst Kartuizer, dan Bened. abt) hervormd. Zooals

eens Cluny, werd het een waar middelpunt van her-

nieuwd kloosterleven en nauwkeurige naleving van den

H. Regel, vooral in Duitschland (Unie van B., 1446).

Ook in de Nederlanden oefende het invloed uit. >
Benedictijnen in N. en Z. Nederland.

Lit.

:

St. Hilpisch O.S.B., Geschichte des Bened.

Moenchtums (1929, 286-800). Lindeman.

Bursian, K o n r a d, Duitsch Klass. philoloog

en archeoloog, prof. te Leipzig, Tübingen, Zürich,

Jena en München. * 1830, f 1883- Grondlegger van

de Jahresberichte über die Fortschritte der klassischen

Altertumswissenschaft (vanaf 1875).

Bursiiis, ontsteking van een > slijmbeurs, als

elke ontsteking optredend in acuten en chronischen

vorm. Elke slijmbeurs kan ontsteken, maar practisch

zijn het meest van belang de ontsteking der slijm-

beurs voor de knieschijf en die achter het elleboog-

gewricht. Bij de acute ontsteking is rust aangewezen,

bij ettervorming opening der slijmbeurs en afvoer van

den etter; bij de chronische vormen verwijdering der

slijmbeurs. Krekel.

Bursscns, Gaston, Vlaamsch expressionis-

tisch dichter, van verfijnd sentiment en met meer

bezonkenheid dan Paul Van Ostayen; * 1896. Hij

volgde de Duitsche expressionisten en de Fransche

dadaïsten na. Gaf o.m.: De Yadefluit; Liederen uit de

stad en uit de sel; Piano; Enzoovoorts; Klemmen
voor zangvogels. Philippen.

Burst, gem. in de prov. Oost-Vlaanderen, 15 km
ten Z.W. van Aalst op den provincialen weg naar

Oudenaarde over Oomberge. Opp. 382 ha, ca. 1 300

inw. Landbouw.

Burster (Eng.), krachtige buiwind in O.Australië,

komt van October tot Maart voor. De b. springt van

N.O. naar Z., terwijl de luchttemperatuur plotseling

met ong. 20° C daalt.

Burt, C y r i 1 ,
Engelsch psycholoog, * 1883 te

Londen, hoogleeraar aldaar.

Werken: Mental and Scholastic Tests (1921)

;

Handbook of tests for use in schools (1923) ;
The young

delinquent (1925).

Burte, Hermann, pseudoniem voor H.

S t r ü b e, Duitsch schrijver en kunstschilder; * 1879

te Maulburg (Baden). Uit zijn vormschoone lyriek en

zijn probleemdrama’s, evenals uit den wereldbeschou-

wingsroman Wiltfeber, der ewige Deutsche (1912)

spreekt een N ietzscheaansch beïnvloed, heidensch-

Germaansch levensideaal. Als verteller en in dialect-

gedichten (Madlee, 1923) toont B. zijn verbinding met
den Alemannischen aard.

Hoofdwerken: Katte (1914, drama) ;
Simson

(1917, id.)
;

Krist vor Gericht (1930) ;
Ursula (1930,

gedichten). — Lit.: H. Knudsen (1918) ;
W. E. Oeste-

ring; B.-bibliogr. (1926, in Die schone Lit., 27e jg.).

Pintelon.

Burton, R o b e r t, Eng. Barok-Humanist,

schrijver van The Anatomy of Melancholy. * 1577,

f 1640. Stud. theologie te Oxford, ontving de Angli-

caansche wijdingen, en bracht zijn leven door als

plattelandsgeestelijke. The Anatomy verscheen in

1621; beleefde 7 uitg. vóór 1676. Zwartgallig, geleerd,

pedant, humoristisch, verrukkelijk. Een onuitputte-

lijke groeve voor Laurence Sterne in de 18e en een

genot voor de aestheten der 20e eeuw.

Uitg.: The Nonsuch Press (2 dln. 1925 ; andere uitg.

2 dln. New York 1927) ;
critische uitg. van F. Dell en

P. Jordan-Smith (1932) ;
Een Latijnsch drama van

B. Philophaster (uitg. P. Jordan-Smith, Stanford 1931).

Bibliographie van W. Osler (1926) ;
van P. Jordan-Smith

(1931). Pompen.

Burton-upon-Trent, stad in het graafschap

Stafford, Engeland, 52° 48' N., 1° 39' W.; ca. 50 000

inw., aan den linkeroever van de Trent, welke tot deze

stad bevaarbaar is. Dicht bij de stad komt bronwater

uit het kiezelgesteente te voorschijn, dat rijk is aan

kalksulphaat. Reeds in de 11e eeuw werd door de mon-
niken van de dichtbijliggende abdij (nu een ruïne) dit

water gebruikt voor bierbereiding. Burton is nu de

voornaamste stad van Engeland voor de bierbrouwerij.

De Bass-Ale brouwerij is wereldberoemd.

G. de Vries.

Burum, dorp van ruim 1 000 inw. in de Friesche

gem. Kollumerland en Nieuw Kruisland.

Burvcnieh, F r e d e r i k, Vlaamsch tuinbouw-

kundige; * 1837, f 1917. Leeraar aan de Rijkstuin-

bouwschool te Gent, boomkweeker, tuinarchitect.

Schrijver van een twaalftal handboeken over fruit-,

groenten- en bijenteelt, o.m. : De snoei der fruit-

boomen, Handboek voor Fruitboomteelt, Fruitboomen

aan gevels en muren, Volledig Handboek voor

Groententeelt.

Bürvenich, Adam, Minderbroeder, f ca.

1675. Bekleedde in de „Keulsche provincie” der Min-

derbroeders verschillende eervolle ambten en maakte

zich buitengewoon verdienstelijk als archivaris. De
meeste zijner geschriften (kronieken) zijn ongedrukt.

Lit.: Collect. Franc. Neerl. (II, 34 vlg., 175 vlg.,

205 vlg.).

Bury, gem. in het W. van de prov. Henegouwen;
opp. 497 ha, ruim 900 inw.; landbouw. Kasteel van
Bitremont; kerktoren van de 16e eeuw. Oude heerlijk-

heid.

Bury, 1° lady Charlotte, Schotsch

romanschrijfster. * 1775, f 1861; dochter van den
hertog van Argyll. Haar romans (geschr. tusschen

1826 en 1837) zijn nu vergeten; maar haar Dagboek,
geschreven als hofdame, anoniem uitg. in 1838, heeft

groote sensatie verwekt.

2° R i c h a r d de, middeleeuwsch boekenlief-

hebber, bisschop van Durham. * 1287, f 1345. Schreef

Philobiblon, een handboek van middeleeuwsche
bibliophilie (uitg. Husung 1931).

Burijn, een gereedschap, bij de graveurs in gebruik,

van staal vervaardigd, ca. 10 cm lang, 0,5 cm breed

en 2 a 3 mm dik. Aan eene zijde is een plat en rond
handvat bevestigd, het andere einde is afgeschuind en

als een mes geslepen. De scherpe punt, die daardoor
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ontstaat, wordt in het koper gezet, het handvat in

de palm der hand gelegd, zoodat de burijn bijna hori-

zontaal over het koper kan worden bewogen en de
graveur zijn gereedschap volkomen kan beheerschen.

Terwille van minder of meerder dikke lijnen gebruikt
hij burijnen van verschillende dikte. 6'willens.

Bury St. Edmund’s, hoofdstad van het

graafschap West-Suffolk in Engeland, 62° 15' N.,
0° 44' W., zetel van een Anglic. bisschop. Genoemd
naar den martelaar St. Edmundus, die hier in de
kloosterkerk werd begraven. Het abdijgebouw met
zijn prachtigen Normandischen toren is behouden
gebleven. Het historisch verhaal „Past and Present”
van Carlyle heeft op deze abdij betrekking.

G. de Vries.

Burzenland, bekkenlandschap in Roemenië,
waarvan Kronstadt het middelpunt is. Overwegend
Duitsche bevolking. Intensieve landbouw en veeteelt,

veelzijdige industrie en belangrijke handel.

Busaeus, Joannes, > Buys (Joannes).

Busbrood, > Brood.

Busca, gemeente in de prov. Cuneo in Italië

(44° 30' N., 7° 30' O.); 9 470 inw. Romeinsche oud-
heden. Groeven voor marmer en albast.

Busch, 1 ° A d o 1 f, violist en componist,
* 8 Aug. 1891 te Siegen in Westfalen. Studeerde aan
het Keulsche conservatorium en bij Hugo Grüter te

Bonn (compositie). Was concertmeester van „Wiener
Konzert\erein”, en sinds 1918 leeraar aan de Hoch-
schule für Musik te Berlijn. Vestigde zich in 1926 te

Bazel. B. is leider van een strijkkwartet en richtte

ook met Rudolf Serkin, zijn vasten begeleider op
concerten, en zijn broer Hermann B. een trio op.

Verkeerde destijds veel met Max Reger. B. heeft

talrijke composities vervaardigd, vooral op het gebied

der kamermuziek. In 1919 verzorgde hij een uitgave

van de solo-sonaten en partita’s van J. S. Bach.

Hanekroot

.

2° F r i t z, dirigent, * 13 Maart 1890 te Siegen

in Westfalen. Na, evenals zijn broer Adolf, aan het

Keulsche conservatorium gestudeerd te hebben,
werd hij kapelmeester en koordirigent aan het stedelijk

theater te Riga. Daarna dirigeerde hij te Gotha en te

Bad Pyrmont, was van 1912 tot 1918 Stadtischer

Musikdirektor te Aken, volgde toen M. von Schillings

op als eerste kapelmeester en een jaar later als opera-

dirigent te Stuttgart. Sinds 1922 is hij dirigent aan
de Opera te Dresden. Hanekroot.

3° J o h a n n e s, * 1399 te Zwolle, f 1479 (of

1480) te Sulta, Augustijner-koorheer van de congre-

gatie van Windesheim (sedert 1419). Hij was een zeer

vroom man, van ongewone begaafdheid en onvermoeide
werkkracht, die zich zeer groote verdiensten verworven

heeft voor de hervorming der Augustijnerkloosters,

welke taak door het concilie van Bazel aan de Windes-

heimer congregatie was opgedragen (1435). Zijn

werkzaamheid, dikwijls onder groote moeilijkheden,

strekte zich uit over talrijke mannen- en vrouwen-
kloosters, zoowel in Nederland als in Duitsckland,

vooral van de Augustijner, doch ook van de Bene-

dictijner, Praemonstratenser en Cisterciënser Orde.

Werken: Chronicon Windesemense ;
Reformatio

monasteriorum. -— L i t. : Acquoy, Het klooster te

Windesheim (I, 289-328)
;

D. A. Brinkerink, Biogr.

Woordenboek (VI, 235). J. de Jong.

4° Wilhelm, Duitsch teekenaar en dichter.

* 1832 te Wiedensahl (Hannover), f 1908 te Mechts-

hausen (Harz). Studeerde eerst op de Technische Hoch-
schule, in 1851
ging hij naar

Düsseldorf,leerde

schilderen, trok

naar Antwerpen
en voltooide zijn

studie te Mün-
chenbijvonKaul-
bach. Zijn kracht

lag echter niet in

het schilderen,

doch in het ca-

ricatuurteekenen.

Zoo kwam hij er-

toe uitgebreide

„Bildergeschich -

te” te ontwerpen,

waarvoor hij zelf

de twee- of vier-

regelige onder-

schriften dichtte. Op het laatst van zijn leven

trok hij zich in Mechtshausen geheel van de

menschen terug. Zijn werk draagt een sterk saty-

risch karakter, met pessimistiscken inslag, is echter

tevens vol gezonden humor op de kleine tegen-

vallers van het dagelijksch leven, op de kleinzielig-

heden en pekelzonden der menschen. Gedurende den
Kulturkampf ontpopte B. zich als een fel anti-papist,

die bijv. het Centrum gevaarlijker vond dan de sociaal-

democratie.
Hoofdwerken: Bilderpassen (1864, 1880) ; Max

und Moritz (1865) ;
Schnaken u. Schnurren (1867)

;

Schnurrdiburr (1869), e.a. Proza : Eduards Traum (1891);

Der Schmetterling (1895) ;
Schein und Sein (1909).

Gedichten : Kritik des Herzens (1871 ;
zuiver lyrisch)

;

Zu guter Letzt (1904). — U i t g. : Ges. Ausg. als Humo-
rist. Hausschatz (1887) ;

nalatenschap : Hernach (1908)

;

Handzeichnungen (1908) ;
Künstler. Nachlasz (1908).— L i t. : H., Ad. u. O. Nöldeke (1909) ; K. W. Neumann

(1919) ;
R. Dangers (1930). Knipping/

Pintelon,

Busehan, G e o r g, Duitsch ethnograaf;
* 14 April 1863 te Frankfort aan de Oder; reisde van
1887—1892 als scheepsdokter, deed in 1914 een studie-

reis naar Bosnië en Herzegowina, en in 1926—1926

in Oost-Azië. Schreef samenvattende werken over

ethnographie en anthropologie, naast zelfstandige

studies.

Werken: Germanen und Slawen (1890) ;
Die

Balkanvölkcr (1910) ;
Die Bulgaren (1917) ;

Menschen-
kunde (

21921) ; Die Sitten der Völker (4 dln. 1914—1922);
Völkerkunde (3 dln. 31922—1926). v. Velthoven.

Busclic, 1° Hermann von dem, Huma-
nist uit Westfalen, Pasiphilus genaamd, prof. te

Marburg, aanhanger van Luther. * 1468, f 1534. Hij

schreef o.a. een vurige verdediging van de studie der

Klassieken (Valium humanitatis, 1518). Hij ging in

veel plaatsen colleges geven, zoo in 1615 en ’16 te

Alkmaar.
2° Hermann vom, pseud. van Anton

> Baumstark. Zr. Agnes .

Büscliiiig , Anton Friedrich, philosoof

,

theoloog, historicus en statist. geograaf; * 27 Sept.

1724 te Stadthagen, f 28 Mei 1793 te Berlijn; studeerde

theologie, was sedert 1754 prof. in de philosophie te

Göttingen, van 1761—1765 Luth. predikant in St.

Petersburg, sedert 1766 directeur van een gymnasium
te Berlijn. In zijn aardr. uiteenzettingen volgt hij de

zeer dorre statistische methode.
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Werken: Erdbeschreibung (11 dln. 1754—1792,

later voortgezet)
;
Magazin fiir Historie und Geographie

(25 dln. 1767—1793) ; Beitrage zur Lebensberichte

merkwürdiger Personen (6 dln. 1783—1789).

v. Velthoven.

Buschir, > Boesjir.

Buschius, G., Gereformeerd minister, •> Wybo
Buschius.

Buscodiensis, N i c o 1 a u s, ook Bu-
schendorp, Humanist en Prot. theoloog;

* ca. 1550 te Den Bosch, f te Blankenburg. Was eerst

rector van de Lat. school te Antwerpen en werd aan-

geklaagd als partijganger van Luther in diens twist

met Leuven; doceerde te Bazel en was in 1540 rector

van de Lat. school te Wezel, waarheen hij de Ned.

jeugd trachtte te lokken, waartegen de regeering een

speciale verordening uitvaardigde. Door het interim

van Augsburg moest hij hier uitwijken en na verschil-

lende decepties eindigde hij zijn leven als predikant

van Blankenburg.
L i t. : Biogr. Nat. Belg. Erens.

Bus de Gisignies, Léonard Pierre
Joseph du, commissaris-generaal des konings,

als opvolger van v. d. Capellen, van 1825—1830,

dus in den tijd van den oorlog tegen Diponegoro en van

den Padri-oorlog, autocraat, zuinig bestuurder;

* 1780 te Dottignies (O. Vlaanderen), f 1849 te Oost-

malle (Antwerpen). Zijn regeeringsjaren vallen in de

periode voor de invoering van het > cultuurstelsel,

die zich kenmerkte door allerlei experimenten tot het

vinden van een geschikte koloniale politiek. Berg.

Busclaphus, > Elandantiloop.

Buscmhaum, Herman, Jezuïet, moralist.

* 1600 te Nottuln (Westfalen), f 31 Jan. 1668 te Mun-
ster. Voornaamste werk: Medulla theologiae moralis.

Meer dan 200 uitgaven. Ten onrechte heeft men hem
laksheid verweten in zijn uitlatingen over „vorsten-

moord” en „het doel heiligt de middelen”.

Lit.

:

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus

(II, 444-455, XI, 1631) ;
Vacant-Mangcnot, Dict. de

Théologie Catholique (II Parijs 1910, 1266).

Busento, riviertje in Calabrië (Italië). Volgens

de sage werd in 410 koning Alarik door zijn West-
Goten hierin begraven.

Buseo, ook Buzau, Hongaarsch: B o d z a,

l°rechterz ij rivier van de Sereth (Roemenië).
2° Stad aan rivier B.; 30 000 inw. (1925);

petroleumbronnen, spoorwegen naar Braila, Jassy

en Ploesti.

3° S t e p p e ten Z. van de rivier B.

Bushel, een inhoudsmaat voor koren, fruit en

andere droge waren in Engeland en zijn dominions

en in de Ver. Staten van Amerika. De imperia 1-bushel

in Engeland heeft een inhoud van 36,3477 l. De
Winchester-bushel in de Ver. Staten van Amerika
heeft een inhoud van 35,2381 1. Plaatselijk zijn nog
bushels in gebruik, waarvan de inhoud vrij belangrijk

uiteenloopt. Witsenboer.

Het woord is tegenwoordig in Nederland gebruikelijk

voor halfhooge manden met rechtopstaande, stevige

wanden, waarin ooft wordt vervoerd.

Bushncll, John, Eng. beeldhouwer uit de

17e eeuw; f 1701; leerling van Thomas Burman.
Verliet Engeland en werkte in Frankrijk, doch vooral

in Italië. Terug in Londen vervaardigde hij beelden

voor de Temple Bar, graftombe in de Westminster
Abbey. Hij was een der weinige volgelingen van
Bern in i in Engeland. Op het laatst van zijn leven werd

B. krankzinnig. Knipping.

Bushuis, -> Arsenaal.

Busi, L ii i g i, Ital. schilder; * 1838 te Bologna,

f 1884 aldaar. Zijn kunst is min of meer op de Duitsche

(Düsseldorfer) historische school geïnspireerd, en

ontaardt vaak in knap academisme.
Voorn, werken: Marteldood van de H.H. Vitalis

en Agricola (Bologna, kerk van denzelfden naam)

;

Victor Emmanuel ontvangt het plebisciet (Bologna,

gemeentehuis).

Busiris (myth.), koning van Egypte, slachtte

alle vreemdelingen. Ook Heracles zou ten offer vallen,

toen deze zijn boeien verbrak en B. met zijn zonen

doodde. In de Gr. comedie, het satyrspel en de kunst

herhaaldelijk op humoristische wijze behandeld thema.

Reeds in de Oudheid zag men in deze sage het open-

stellen van Egypte voor vreemdelingen. Davids.

Buskcnblascr, een der oudste bewaarde sotter-

nieën nog uit het Ilulthemsche hs. op het thema:

jong bij jon^ en oud bij oud.

U i t g. : in dr. P. Leendertz Jr., Mnl. dram. poëzie

(1907).

Busken Huet, 1° Anne, geb. van den Tholl,

echtgcnoote van Conrad B. H., schreef eenige novellen

(in Schetsen en Verhalen, van haar en haar man, 1883)

onder het pseudoniem C. Hasselaar in De Gids

(I 1880): Een schrijversleven (over haar man).
Lit.: dr. J. Berg, Brieven van Mw. B. II. aan mej.

Sophie Potgieter, in De Nw. Gids (1926 en 1927).

2° Conrad, Ned. Prot. theoloog, letterkundige

en criticus; * 28 Dec. 1826 te Den Haag, f 1 Mei 1886

te Parijs. Busken Iluet stamt van den Franschen

predikant Gédéon
Huet, die in 1685
uit Frankrijk was
gevlucht en zich

later hier had geves-

tigd. Conrad ’s vader
was hoofdambte-
naar aan het mi-
nisterie v. financiën,

zijn grootmoeder,

Jacoba Busken, was
van Hollandsch-

Pruisiscke afkomst.

Naar haér noemde
hij zich Busken

-

Huet. Zijn opvoe-
ding had een sterk

Franschen inslag C. Busken Huet.

Na zijn voorbereidende studies te Den Haag
studeerde hij van 1844— ’49 te Leiden theologie

;

door prof. Scholten geraakte hij in kennis met de

„moderne” richting in de Protestantsche theolo-

gie. In 1848—1849 is hij in Fransch Zwitserland om
goed Fransch te leeren spreken. In 1851 wordt hij

predikant bij de Waalsche gemeente te Haarlem,
waar hij in 1862 het predikambt neerlegt, omdat
hij te vrijzinnig was geworden. In 1859 huwt hij

met Anne Dorothee van den Tholl. Na zijn ontslag

als predikant is hij tot 1868 in een bescheiden betrek-

king verbonden aan do Oprechte Haarlemsche Crt.

Potgieter haalt hem in 1863 in de Gids-red., doch na
twee jaar verlaat hij De Gids weer. Zijn reis met Pot-
gieter naar Florence is van veel invloed op de vorming
van zijn schoonheidsgevoel geweest. In 1868 gaat hij

met een regeeringsopdracht naar Indië, waar hij hoofd-
red. wordt van de Javabodo te Batavia. In 1872 sticht

hij er zijn eigen krant, Het Algemeen Dagblad van
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Ned.-Indië. Tot 1876 geeft hij als directeur-hoofd-

redacteur de leiding, waarna hij zich te Parijs blijvend

vestigde. Van hieruit werkte hij aan zijn blad mede

als Europeesch correspondent. Te Parijs schreef hij

ook vele van zijn critische opstellen en zijn cultuur-

historische werken: Het Land van Rembrand t (1884)

en Het Land van Rubens (1879), beide in zeer schoon

Nederlandsch, maar historisch volmaakt onbetrouw-

baar. Zijn grootsten invloed bezat Iluet als criticus;

zijn scherpe pen beschreef zoowel de Hollandsche als

de buiten landsche contemporaine literatuur, vooral

de verschijnende romans, waarover hij zijn boeiende

karakteristieken schreef, uitgaande van den persoon

van den auteur, zooals Sainte-Beuve (zijn eerste

model), later vanuit de maatschappelijke constellatie

van den auteur en zijn werk (in navolging van Taine).

Litterair is zijn werk, vooral zijn critieken, geheel en

al verantwoord. Ook philosophisch heeft Huet dit

trachten te doen, doch zijn vroegere ideologie was

van een te slap gehalte en zijn beginselen gaven aan

zijn karakter niet de kracht, die hij zich had voorge-

steld te zullen schenken aan zijn volk. Zijn agnosticisme

bracht hem tot een sceptische levenshouding tegenover

alle dingen, vooral (nadat hij uit Indië was terug-

gekeerd) tegenover Holland.

De romans van Huet zijn geen van alle meester-

werken van schoonheid; evenmin als zijn theologische

probeersels, waarin de verwaterde philosophie van de

toenmaals „moderne” Protestanten aan den man werd

gebracht, van blijvende waarde zijn voor de cultuur

van liet volk. Ofschoon de generatie van 1880 Huet

niet als voorganger erkende, hebben deze literatoren

toch veel aan hem te danken. Voor ons is Iluet ’s

werk behalve informatief, ook nog het voorbeeld

van een pracht igen Nederlandschen stijl.

Werken en uitg. : In 1912 verscheen van Huet’s

werk een herdruk (40 dln.), waarvan 25 dln. Literarische

Fantasiên en Kritieken, en 13 dln. Historische en Roman-
tische werken en Reisherinneringen, waarin o.a. Het
Land van Rembrand, Land van Rubens, de romans
Lidewyde, Jozefine, Bruce's leerjaren, Parijs en Om-
streken, Van Napels naar Amsterdam. Niet in deze

reeks verschenen : Brieven over den Bijbel, Stichtelijke

lectuur, Kanselredenen, Toespraken, welke wei ken het

misnoegen zijner Haarlemsche kerkelijke gemeente

hadden opgewekt. Verder : Nationale vertoogen, Euro-

peesche Brieven, artikelen in de Opr. Haarl. Crt., de

Java-Bode, Alg. Dagbl. van Ncd.-IndiÖ en in Fransche

Prot. theol. tijdschr. Ook zijn Brieven werden uitgegeven

door zijn vrouw en zijn zoon Gideon. Verwey gaf Huet’s

Brieven aan Potgieter uit. — L i t. : Jan ten Brink,

Gesch. v. d. Noord-Ned. Lett. (II), met voil. biblio-

graphie ;
Pierson, in De Gids (II 1890); Alber-

dingk Thijm, in Dietsche Warande Nw. Rks. (V)

;

Kloos,

in Nw. Litt. Gesch. (I, II, III) ;
J. B. Meerkerk, C. B. H.

;

J. Saks, B. H. en Potgieter: J. Tielrooy, C. B. H. et la

litérature franpaise (Parijs 1923). Verdere lit.-opgave in

Prinsen, Handb. Ned. Lett. (3e dr. blz. 656).

Piet Visser.

Buskens, E m i e 1, vertaler aan het ministerie

van spoorwegen, heden afdeel ingsoverste van den

dienst voor taaltoezicht te Brussel. Schrijver van

libretti, verdienstelijk veeleer om hun technische,

dan om hun litteraire en aesthetischo waarde. * 1 Aug.

1879 te Mechelen.

Werken: Naast de zangspelen, Elsje Zeven-

schoon (muziek van Mario van Overeen), De Vedelaar,

Steven Wolf en Vikings (muziek van A. Meulemans, naar

Wagneriaansch procédé), is daar vooral het door A.

Meulemans betoondicht historisch spel in verzen Onder-

gang (1931) met klassieke allures h. la Gudrun (A. Roden-

bach), bezield pathos naast holle rhetoriek, geen groeiende

handeling, enkel een reeks tafereelen uit de geschiedenis

der Nerviërs en Eburonen. Een historische monographie :

Mechelen in 't Verleden; Volkssagen; hist. en folkl.

verhandeling over leprozen. Godelaine

Buskruit, ontplofbare stof, dienende om projec-

tielen uit vuurwapenen voort te drijven. Is waar-

schijnlijk ontstaan uit het in 671 door Kallinikos

uitgevonden > Grieksche vuur. In de 12e of 13e eeuw

voegde men aan deze brandbare mengsels salpeter toe.

Zij werden toen nog slechts gebruikt als vulling van

brandbommen e.d., welke met werptuigen werden

weggeslingerd. Omstreeks 1300 kwam men op de

gedachte het buskruit ook te gebruiken als voort-

drijvende stof. Omstreeks 1331 schijnt het eerste

vuurwapen in Duitschland te zijn gebruikt en het is

de Bernardijner monnik Berthold, genaamd „der

Schwarze”, geweest, die aan de voortdrijvende kracht

van het buskruit meerdere bekendheid heeft gegeven

en het gebruik heeft uitgebreid (1388). Tot ongeveer

1888 werd het zgn. zwarte of rookgevende buskruit

algemeen als voortdrijvende stof gebruikt. Het bestaat

uit een innig mengsel van ca. 75% salpeter, ca. 12,5%
zwavel en ca. 12,5% houtskool. Het kwam voor in

een drietal soorten: fijn gekorreld, grof gekorreld en

prismatisch, elke soort weder in verschillende korrel-

vormen. De grootte van de korrel houdt rekening met

het meer of minder snelle verloop, dat de verbranding

moet nemen, zoodat bij geschut met zware projectielen

grootere korrels en prismatisch buskruit worden

gebruikt, welke langzamer verbranden dan de kleinere

korrels, omdat anders de gasdruk in den vuurmond
te hoog zou worden.

Een bijzonder soort b. is het bruin prismatisch

buskruit, bestaande uit ca. 80% salpeter, ca.. 2%
zwavel en ca. 18% rosse houtskool; het geeft minder

vaste ontledingsproducten en percentsgewijze meer

gasvormige producten. Nadeel van het salpeterkniit

is de vorming van veel vaste ontledingsproducten,

die schade doen aan de voortdrijvende toacht der

gevormde buskruitgassen, het inwendige van den

vuurmond verontreinigen en een dikke rookwolk

vormen. Daarom is het rookgevende buskruit als voort-

drijvende stof thans geheel vervangen door het hierna

te noemen rookzwakke buskruit. Het wordt thans

nog gebruikt als springlading in > granaatkartetsen,

voor vulling van sasringen, voor vertragingskorrels

in > buizen, voor ontstekingslading in > kardoezen

enz., gevuld met rookzwak b. In het midden der

19e eeuw werd gezocht naar een krachtiger buskruit-

soort, in de eerste plaats voor klein kaliber geweren,

omdat de te geven groote aanvangssnelheid niet met

salpeterkniit kon worden verkregen, dan ten koste

van een zeer groote lading, met als gevolg abnormaal

lange patroon. Na de ontdekking in 1845 door Schön-

bcin van > schietkatoen, gelukte het in 1886 aan den

Franschen scheikundige Vieille van het brisante

schietkatoen door gelatinecrcn de detonatiesnelheid

tot ontploffingssnelheid te verminderen, waardoor de

stof geschikt was voor voortdrijvende stof, waarvan

de kracht eenige malen die van salpeterkniit overtrof.

Twee jaren later stelde Nobel tegenover het zuivere

schietkatoenkruit, het nitroglycerinekruit, bestaande

uit ongeveer gelijke deelen nitroglycerine en schiet-

katoen. Het schietkatoenkruit of nitrocellulosekruit

bestaat uit: 91 a 96% schietkatoen (met 11 a 13%
stikstof), 1 a 5% oplosmiddel (aceton, aethcralcohol),

1 a 3% stabilisator (diphenylamine of ureumver-
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bindingen om zelfontleding tegen te gaan), 0,3 a 1%
grafiet, waarmede de korrels geglansd worden om
electriciteitsverschijnselen tusschen de korrels tegen
te gaan en 1,5 a 3% vocht. Het nitroglycerine- of

Nobelkruit bestaat uit: 6 a 60% nitroglycerine, 90 a
37% schietkatoen, 1 è, 5% oplosmiddel, 1 a 3% sta-

bilisator, 0,3 a 1% grafiet, 1,5 a 3% vocht en 1 k 5%
vaseline of tannine om de temperatuur te matigen en
het uitzwTeeten der nitroglycerine tegen te gaan. Het
nitroglycerinekruit is scherper dan het schietkatoen-

kruit en tast door de hooge verbrandingstemperatuur
de vuurwapens sterk aan.

Een bijzondere wijze om de aanvangssnelheid te

verhoogen bestaat in een tweede oppervlakkige
gelatineering van de korrels, waardoor de oppervlakte
harder wordt. De verbranding der korrels begint
daardoor langzaam, om steeds sneller te gaan, zonder
dat drukverhooging hiermede gepaard gaat (progres-

sief kruit).

Voor de ontploffing van rookzwak buskruit heeft

men een ontstekingslading van rookgevend buskruit
noodig. In verband met de juiste wijze van gas-

vorming heeft men aan de rookzwakke buskruitsoorten

verschillende vormen gegeven. Men onderscheidt o.a.:

blaadjeskruit (bijv. 4 x 4 x 0, 4 d.z. de afmetingen
in mm der blaadjes), dobbelsteenkruit (bijv. 2x2x2),
dradenkruit, strookenkruit, ringenkruit (bijv. 8,5 x
10/7,75 d.z. ringen lang 8,5 mm, uitwendige middel-
lijn 10 mm, inwendige middellijn 7,75 mm), pijpen-

kruit (bijv. 260 x 7 /4, bij dunne pijpen macaronikruit
genoemd), schotelveerenkruit. De laatste drie soorten

worden gebruikt bij grootere ladingen, de vlam heeft

gelegenheid door de geheele lading heen te slaan,

zoodat het brandend oppervlak zooveel mogelijk gelijk

blijft. Voor losse schoten is een zeer snel ontploffend
buskruit noodig, omdat geen drukverhooging ontstaat
ten gevolge van den weerstand van het projectiel:

manoeuvrebuskruit, zeegrasbuskruit.

Door het gebruik der rookzwakke buskruitsoorten is

wel de rookvorming verminderd, maar niet de vlam,
die ontstaat, doordat de heete achter het projectiel

aanstroomende gassen in aanraking komen met de
lucht en dan verbranden (-> Mondingsvuur), waardoor
de opstellingen der vuurmonden dikwijls worden
verraden. Men zoekt nog steeds naar middelen om
deze vuurverschijnselen te voorkomen of te verminde-
ren (vlamvrij kruit); men tracht in hoofdzaak door
toevoeging van bepaalde stoffen de temperatuur
te matigen. Het verminderen van de vlam ging echter
als regel gepaard met meerdere rookontwikkeling
of met vermindering der ballistische eigenschappen
van het buskruit. Een bevredigende oplossing is nog
niet gevonden. Ook worden proeven genomen om den
knal bij het afgaan van het schot te verminderen,
om de ontdekking van vurende batterijen door middel
van geluidmeting te bemoeilijken. > Artillerie-

meetdienst.
Lit.: Pascal, Explosifs, poudres et gaz de combat

(Parijs 1925) ; A. Stettbacher, Schiess- und Sprengstoffe
(Leipzig 21933). Nijhoff.

Buskruitboom, > Vuilboom.

Buskruitverraad noemt men den aanslag,
door enkele ontevreden edellieden in Engeland be-
raamd om den koning en de parlementsleden door een
buskruitontploffing het leven te benemen, ten einde
zich op die wijze van de regeering meester te maken
(5 Nov. 1605). Deze zaak werd opgeblazen tot een
misdrijf, waaraan alle Katholieken schuldig waren,

omdat hun geloof uit zelfbehoud consequent tot
dergelijke excessen moest leiden. Zelfs werd het voor-
gesteld als een pauselijke aanslag op de regeering tot
herstel van den Katholieken godsdienst. Op die wijze
kon men de doorvoering der anti-Kath. wetten,
waaruit de ontevredenheid der edelen ontstaan was,
goedpraten en met nieuwe kracht ter hand nemen.
De hoofdschuldige Guy Fawkes werd terechtgesteld.
Eveneens de Jezuïet Gamet, die als biechtvader van
het complot gehoord had, maar krachtens zijn ambts-
geheim natuurlijk niets mocht meededen. Tot heden
viert men in Eng. op 5 Nov. Guy Fawkes* dag als een
dankfeest voor het mislukken van deze zgn. paapsche
misdaad.
Lit.: F. Cerard, What was the Gunpowder Plot?

(Londen 1897) ;
J. do Jong, Handb. der Kerkgesch.

(II 2
1932, . 340). Wachters.

Busleiden, Hiëronymus, ook Bus-
1 i d e n s i s, diplomaat en prelaat; * 1470 te Aarlen,

f 27 April 1517 te Bordeaux. Studeerde te Leuven
en te Bologna (J. U. D.), werd lid van den Souverijnen
Raad en verkreeg talrijke beneficiën. Hij was sinds
1503 rechter in den Grooten Raad te Mechelen en
vervulde verscheidene gezantschappen, zooals naar
paus Julius II, Frans I van Frankrijk en Hendrik VIII
van Engeland. Vriend van Erasmus en Thomas Morus.
Zijn woning te Mechelen was een kunstmuseum, waar
de geleerden van Europa hem opzochten, o.m. Th.
Morus. Hij overleed op reis naar Spanje. Hij stichtte

te Leuven het Collegium Trilingue, naar hem genoemd
„Buslidianum”. De bibliotheek van Brussel bezit

van hem een bundel: Carmina, epistolae, orationes.
Lit.: Biogr. Nat. Belg. v. d. Kamp/Erens.

Busnoys, A n t o i n e, Ned. componist,

t 6 Nov. 1492 te Brugge, was rond 1467 kapelzanger
van het Bourgondisch hof onder Karei den Stouten,
later onder Maria van Bourgondië, dan in dienst van
den graaf van Choloy. B. noemt zichzelf een navolger
van Okeghem, kan echter niet veel jonger zijn dan
deze; door zijn tijdgenooten werd hij, naast Dufay
en Binchois, zeer hoog geprezen. Van B. verschenen
een zestal chansons in Petrucci’s Odhecaton. Ook
Ned. chansons bleven van hem bewaard, verder nog
2 vierst. Missen en een Regina Coeli in hs. in de pause-
lijke kapel te Rome. Lenaerts.

Busolt, G e o r g, Duitsch historicus en professor
in de Oude Geschiedenis te Königsberg en te Kiel.
* 1850 te Keppurren, f 1920 te Göttingen. Buiten
verscheidene monographieën, w.o. Der Zweite Athe-
nische Bund (1874), Die Lakedaimonier und ihre

Bundesgenossen (1878), en een Griechische Staats-
kunde

(
31920— ’26), schreef hij een uitvoerige Grie-

chische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia

(4 dln. 1893—1904). V. Pottelbergh.

Busoni, Ferrucio Benvenuto,
Duitsch-Italiaansch pianist, dirigent en componist;
* 1 April 1866, f 27 Juli 1924; een der grootste piano-
virtuozen van onzen tijd, als componist een der grond-
leggers van het zgn. neo-Klassicisme (teruggrijpen op
Mozart en Bach), meer een baanbreker en experimen-
tator dan een werkelijk scheppend talent.
Werken: pianomuziek (o.a. Elegieën, wellicht B.’s

waardevolste opus), werken voor piano en orkest (o.a.
een pianoconcert met mannenkoor), orkest- en kamer-
muziek, liederen en koren, opera’s (o.a. Die Brautwahl,
Turandot, Arlecchino en Doktor Faust, B.’s levenswerk,
door Ph. Jarnach voltooid). Verder talrijke bewerkingen
en uitgaven, o.a. van piano- en orgelmuziek van J. S.
Bach, Mozart, Liszt, enz., meerendeels bij Breitkopf und
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Hartel verschenen, waar ook in 1924 een volledige

catalogus van B.’s werken het licht zag. Bovendien

schreef B. een Entwurf einer neuen Asthetik der Ton-

kunst (1907) en verschillende operateksten. — L i t.

:

H. Leichtentritt, F. B. (1916) ; G. Selden-Goth, F. B.

(1922) ;
Jakob Wassermann, In memoriam F. B. (1925).

Reeser.

Buss, Fr. J., Katholiek leider in Baden; de eerste

in Duitschland, die een voorstel deed tot een sociale

en fabriekswet. f 1873.

Bussang, plaats in het Fr. dept. Vosges (Vo-

gezen), dicht bij de bron van de Moezel. Ong. 2 700

inw. Katoenspinnerijen en -weverijen; houthandel.

Arsenicumhoudend bronwater. Behandeling van anae-

mie en chlorose.

Bussc ,
1° A d o 1 f, Duitsch Germanist; profes-

sor aan het Hunter College te New York. Bezorgde

uitgaven van Storm, Hebbel e.a.; redacteur van

het maandblad Die Glocke (1906
—

’08); medestichter

van de Modem Language Journal (1915
—

’19); bijdra-

gen in de Germ. Rom. Monatschrift en elders.

2° Hermann Eris, Duitsch schrijver, van

de groep der > Heimatkunst: de Badensche natuur

inspireert hem vooral. * 9 Maart 1891 te Freiburg i. Br.

Hoofdwerken: Opfer der Liebe (1926, novellen);

romantrilogie : I Das schlafende Feuer, II Markus u.

Sixta, III Der letzte Bauer (1929—*30).

3° K a r 1, Duitsch literator; * 1872 te Linden

-

stadt bij Bimbaura, f 1918 te Berlijn. Schreef naast

gedichten en novellen, een verdienstelijke Ge-

schichte der Weltliteratur (2 dln. 1910). Pintelon.

Bussemaker, l°Theodoor, Ned. historicus,

* 5 Jan. 1864 te Deventer, f 1914 te Leiden. B. was

van 1895 tot 1905 professor in de alg. gesch. te Gro-

ningen; daarna tot zijn dood te Leiden.

Voorn, werken: De Afscheiding der Waalsche

Gewesten (2 dln.) ;
voortzetting van Groen’s Archives de

la Maison d’Orange (Quatrième Série)
;
voortzetting van

P. L. Muller’s Gesch. van Onzen Tijd (III). — Li t.

:

Levensberichten der afgestorven medeleden v. d. Mij.

der Ned. Lett. te Leiden. Bijlage tot de Handelingen

van 1915— 116 (1916).

2° UI co Oats, Nederlandsch geneesheer;

* 1810 te Deventer, f 1865. Vooral bekend door zijn

studies over antieke geneeskunde, bijv. de uitgave

van Oribasius, samen met Daremberg; gaf ook uit

de Grieksche geneeskundige gedichten. Werkte te

Parijs.

Bussloo, > Voorst.

Bussolu , D i o n i g i, Ital. beeldhouwer

;

f 1687 waarsch. te Milaan. Kreeg te Rome zijn oplei-

ding en werkte vooral aan den dom van Milaan, waar

hij sinds 1658 het ambt van „protostatuario” bekleedde.

Helper was daarbij zijn zoon Carlo. Het werk (vooral

reliëfs) verraadt den overheerschenden invloed van

Bemini’s kunst.

L i t. : Nebbia, La scultura nel Duomo di Milano

(1908). Knipping.

Bussouius, kerkelijk schrijver, > Dubuisson.

Bussum ,
gem. en dorp in het Gooi, in de prov.

N. Holland; opp. 812 ha, waarvan 115 ha heide,

90 ha bosch en 90 ha cultuurgrond.

Bevolking: Op 1 Jan. 1933: 26 239 inw.;

in 1817, toen B. een zelfstandige gemeente werd,

500 inw.; in 1890 bijna 3 400. Ruim 41% is Prot.,

ruim 35% is Kath., behoorend tot het aartsbisdom

Utrecht en verdeeld over 3 parochies; ruim 1% is

Israëliet en 20% onkerkelijk. Er zijn openbare en

bijzondere scholen voor voorbereidend, lager en uit-

gebreid lager onderwijs, o.w. het Kath. meisjespen-

sionaat Mariënburg; vervolgens een bijzondere neutrale

H. B. S. met 5-jarigen cursus, een lyceum op Christe-

lijken grondslag, een gem. middelbare handelsavond-

school en dito nijverheidsavondschool, alsmede een

vakschool voor meisjes; twee openbare leeszalen met

bibliotheek, waaronder een Kath. Er zijn twee zieken-

huizen: de St. Gerardus Majellastichting en de Stich-

ting Diaconessenarbeid. Er is een gem. sportpark.

Genoemd dient nog te worden het St. Olavshuis,

postulantenhuis der St. Franciscus-Xaverius -zusters,

congregatie in dienst van de Noorsche missie.

Middelen van bestaan. B. is meer

woon- dan werkgemeente. Verschillende factoren als

de ligging te midden van bosch en heide, de nabijheid

van Amsterdam, de uitmuntende verbindingen met de

hoofdstad en andere deelen van het land door de spoor-

lijn Amsterdam—Hilversum—Amersfoort brachten

veel forensen hier, vooral na 1874, het jaar, waarin

die lijn geopend werd. De meeste forensen hebben hun

werkzaamheden in de hoofdstad. Met de andere

Gooische dorpen heeft B. verbinding door trein, tram

en autobus. De Bussumervaart voert naar Vecht en

Merwedekanaal. Van ouds had B. zanderijen; per schip

werd het zand vervoerd. Op den ondergrond der

zanderijen ontstond tuinbouw. B. is nog bekend door

zijn boom- en bloemkweekerijen. Hier staat de cacao-

en chocoladefabriek van Bensdorp; daarnaast enkele

kleinere industrieën. Er is druk vreemdelingenverkeer.

Geschiedenis. Bussum (< Bosch-heim)

ontstond als Saksische nederzetting, heeft dan ook

zijn brink en behoorde tot 1817 aan Naarden. Van de

geschiedenis is verder weinig bekend. Als pleister-

plaats aan den grooten weg Amsterdam—Amersfoort

en wegens de nabijheid van de vesting Naarden heeft B.

zoowel voor- als nadeel gehad ;
onaangename herinne-

ringen zijn o.a. een bezoek van Karei van Gelder in

1528, het verblijf van Don Frederik de Toledo tijdens

de belegering van Naarden in 1572 (B. was zijn hoofd-

kwartier) en een gevecht van Franschen tegen Hollan-

ders en Russen in Dec. 1813. Waarschijnlijk heette

het dorp eens Laag- of Nieuw-Bussum, waarnaast een

Hoog- of Oud-Bussum in de buurt van de tegenwoor-

dige modelboerderij Oud-Bussem. De kern van het

oude dorp, dat langen tijd zeer klein was, ligt Oostelijk

van de tegenwoordige spoorbaan; Westelijk ervan

ontstond in de vorige eeuw de villawijk het Spieghel.

Een mooi gedeelte is ook het Brediuskwartier in het

Oosten der gem. Genoemd mogen worden ten slotte

het gemeentelijk landgoed Bantam en het landgoed

Walden, herinnering aan Frederik van Eeden. Het

wapen van B. vertoont vijf graankorrels in geel op een

veld van blauw. van der Meer.

Bussy-Rabutin ,
Roger, graaf van,

Fransch schrijver, * 1618, f 9 April 1693 te Autun;

hij was een neef van Madame de Sévigné, werd officier,

maar verliet spoedig den legerdienst en kwam aan het

hof. In 1665 verscheen van zijn hand de gerucht-

makende „Histoire amoureuse des Gaules” (nieuw

uitgegeven door Boiteau in 1856), hetgeen hem in de

Bastille deed komen, terwijl hij later op een afgelegen

kasteel in Bourgondië moest gaan wonen. Hij schreef

ook belangrijke Mémoires (1696), welke met zijn

„Correspondance” nieuw werden uitgegeven door

L. Lalanne.

Lit.

:

Gailly, Bussy-Rabutin (1909) ;
E. Gérard-

Gailly, Un académicien grand-seigneur et libertin du

XVIIe siècle. Bussy-Rabutin, sa vie, ses oeuvres et ses

amies (Parijs 1914). v. Gorkom.
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Busta Gallica (Lat., = de Gallische graven;
> Bustum), plaats in het oude Rome, waar de Gal-
liërs bij de belegering van Rome, 387 v. Chr., gevallen,
door Camillus verbrand en begraven zijn.

Bustamantc. Antonio Sanchez de
Bustamante y Sirven, Cubaansch inter-

nationaal rechtsgeleerde, * 13 April 1865 te Havana.
Prof. te Havana (1891); lid (1895) en vice-president
van het Institut de droit international; vice-president
van de Académie internationale de droit comparé
te Genève (1924); lid van het Amerikaansch Instituut
van internationaal recht; rechter in het Permanente
Hof van Internationale Justitie te Den Haag. Mede-
werker van talrijke Europeesche en Amerikaansche
tijdschriften. Hield 1 Aug. 1923 te Den Haag een rede
voor de Académie de droit international over het
Permanente Hof van Internationale Justitie, welke in

druk is verschenen.

Het 6e Congres van de Pan-Amerikaansche Unie te

Havana aanvaardde 13 Februari 1928 een volledig
wetboek van internationaal Privaatrecht, dat in

hoofdzaak het werk van B. is en dat naar hem
Codigo Bustamante genoemd wordt. Het
bevat 437 artikels, waarvan er 296 tot het eigen-
lijke I. P. R. behooren

; 21 staten waren op de confe-
rentie aanwezig. Het Wetboek werd reeds bekrachtigd
door een tiental staten van Zuid- en van Centraal-
Amerika

,
waaronder Brazilië. Het is de eerste geslaagde

poging van codificatie van het I. P. R. en tevens een
uitstekende bron voor de kennis van de Amerikaansche
opvattingen omtrent de grondbeginselen van dit vak.
Werken: o.m. El orden publico (Havana 1893);

Tratado de derecho internacional privado (Havana 1896);
La segunda Conferencia de la paz (2 dln. Madrid 1908

;

Fransch : Parijs 1909) ;
La Autarquia personal (Havana

1914) ;
Discursos (5 dln. Havana 1915—*23) ;

El tribunal
permanente de justicia internacional (Madrid 1925

;

Fransch : Parijs 1925).
Over het Codigo Bustamante : Bustamante y Sirven,

Le Code de droit international privé ot la Vle
Conférence Panaméricaine (Parijs 1929) ;

A. N. Marakov,
Die Qu ellen des internationalen Privatrechts (Berlijn
1929, 397-418, inleiding, lit. en tekst).

v , d. Kamp /V, Dievoet,

Buste of borstbeeld is in de beeldende
kunst de menschelijke figuur, voorgesteld tot aan het
middel. Het „bustum” (van „combustum”: plaats,
waar het lichaam van den gestorvene verascht of
begraven was) is in het Klassiek Latijn onderscheiden
van het „monumentum” (dat niet alleen op de begraaf-
plaats, doch overal elders de gedachtenis aan den
gestorvene levendig kon houden). B. in den eigenlijken
zin zijn bijv. de Egyptische doodenmaskers (die op de
plaats van het hoofd van den doode in het lijnwaad
werden gewikkeld) en de laat-Hellenistische en vroeg-
christelijke mummieportretten. Een prototype van
de b. in onzen zin hadden de Grieken in hun Hermen
(kop op korten vierkanten zuil); het onderstel verdween
in den Hellenistischen tijd en hals en schouders werden
meer uitgewerkt. De meestal wassen „imagincs
maiorum” (portretten der voorouders), door de Romei-
nen in de atria hunner woningen opgesteld, kregen
onder invloed der Grieksche kunst een bustevorm,
welke zich in den keizertijd langzaam tot het middel
en in enkele gevallen tot de armen uitbreidde. De
„imagines clipeatae” (waarsch. van Punischen oor-
sprong) zijn b. in reliëf aangebracht op een kring-,
schild- of schelpvormigen achtergrond; zij komen veel
op Romeinsche en Christelijke sarcophagen voor.

In de vroeg-Christelijke kunst worden de Apostelen
nog al eens in bustevorm uitgebeeld. De middeleeuwen
kenden weinig b.; in de Gotiek komt een verwante
voorstelling op, een soort „imago clipeata”: de persoon
tot over het middel en reliëf voor een gelobde roset.

De Renaissancebuste vat de Romeinsche traditie
weer op, maar heeft een zeer breed horizontaal grond-
vlak; zeer verbreid is de „imago clipeata”. Ook de
schilderkunst kiest gaarne den bustevorm. Als reliek-

schrijn komt de b. van brons of edelmetaal in zwang.
Bij de school van Bemini verliest de b. wederom haar
breed grondvlak en zijn het de schouders, die worden
uitgebouwd en zwaar gedrapeerd. In den neo-Klassi-
cistischen tijd komt men weer tot de meer tectonische b.
der Grieken. Een vaste voorstellingsformule heeft
men niet: Rodin bijv. geeft b. met alleen hoofd en
handen. Knipping,
Busti , A g o s t i n o, genaamd i 1 B a m b a

j
a,

Ital. beeldhouwer uit Milaan; * ca. 1480, f 1548.
Werkte met zijn broeder P o 1 i d o r o aan den dom.
Zijn ornamentiek is rijk, maar vooral in zijn grootere
werken is de compositie onbevredigend. De mensche-
lijke figuur, die hij met groote bevalligheid wist te
geven, wordt in lateren tijd minder soepel.
Voorn, werken: Grafmonument van Lancino

Curzio (1513 ;
Milaan, Archeol. Museum) ; Grafmonument

van Gaston de Foix (1515 ;
ibid.). — Lit.: Niceodemi,

II Bambaja (1928). Knipping,
Bustis, Bornard inus de

, Minderbroeder,
bekend predikant, f 1600. Met > Bemardinus van
Feltre ijverig voorstander der „montes pietatis”, of
volkslecnbanken ter bescherming tegen den woeker.
Busto-Arsizio, stad in Italië (45° 35' N.,

8° 60' O.) in de prov. Milaan; ca. 24 600 inw. Spoor-
wegknooppunt; textiel-industrie. Mooie Mariakerk
(Bramante).

Bustuarii, in de Romeinsche Oudheid: gla-
diatoren, d.i. zwaardvechters, die bij den lijk- of
brandstapel (Lat. : bustum) behoorden en bij de lijk-

spelen, die ter eere van een doode gegeven werden,
meestreden. Men meende namelijk, dat met bloed de
schim van den afgestorvene gunstig gestemd werd.

Weijermans,
Bustum, eigenlijk de plaats der lijkverbranding.

Daarna ook de brandstapel en de opgeworpen graf-
heuvel. > Busta Gallica.

Butaan, het vierde lid der paraffine-reeks.
Chem. formule C4H10 . Brandbaar gas, dat in aardolie
voorkomt. Van b. bestaan twee isomeren van de
volgende structuur: CH3 CH2 CH2 CH3 en (CH3)2
CHCHg.

Biitades, terracottakunstenaar te Sicyura, waar-
schijnlijk 7e eeuw v. Chr. Te Corinthe bewaarde men
van hem een votiefreliëf, dat bij de verwoesting der
stad in 146 v. Chr. verloren ging.

Butadieenliarscn, > Kunsthars.
Butadion —2.3, > Diacetyl.
Butanol, > Butylalcohol.
Bute, John Stuart, graaf v a n, Eng.

staatsman, * 25 Mei 1713, f 10 Maart 1792; van Schot-
schen adel, werd in 1761, als gunsteling van den pas
aan de regeering gekomen koning George III, staats-
secretaris voor de buitenlandsche zaken in de plaats
van William Pitt Sr., en leidde mede de regeering
volgens de Torybeginselen

; hij bleef den oorlog
tegen Frankrijk krachtig voeren en sloot den voor
Engeland zoo voordeeligen vrede van Parijs (1763),
maar trad daarna af als minister. In vele krin-
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gen was hij zeer onbemind, maar hij behield de gunst

van den bekrompen koning ten einde toe.

L i t. : A. von Ruville, William Pitt und Graf Bute

(
1895 ). v. Gorkom.

Butea, een plantengeslacht in Voor- en Achter-

Indië van de familie der peulgewassen (Leguminosae).

Twee soorten er van zijn snelgroeiende boomen, verder

eenige klimmende gewassen. Dit geslacht heeft

prachtige, roodgetinte, groote bloemen. De bekendste

soort is B. monosperma (frondosa), waarvan de wortels

een gele, en de vuurroode bloemen een roode verfstof

verschaffen. Door insnijding van den bast vloeit ’n rood

sap uit, dat in gedroogden toestand, als Bengaalsch

kino, in den handel komt en als looi- en verfmateriaal,

benevens als samentrokkend geneesmiddel, benut

wordt. De zaadolie dient in Indië als wormmiddel.

De bastvezels doen dienst als bindmateriaal en de

schors bij het kalefaten. Bijzonder gewichtig is deze

boom als groeiplaats voor een zekere schildluis, welke

wordt gebruikt voor de bereiding van schellak,

zegellak, enz. Bouman.
Hutco, > Buizerd.

Butera, stad in de Ital. provincie Caltanisetta

op Sicilië (37° 10' N., 14° 10' O.), 400 m boven zee;

ca. 7 600 inw. Vele bouwvallen. Handel in vee, zijde,

gerst, zwavel.

Biitcycnhach, gem. ten 0. van Malmcdy; opp.

4 050 ha; ruim 2 100 inw.; landbouw. Bezienswaar-

digheden: ruïnes van ouden burg; kasteel van de 18e

eeuw; kerk. Oude heerlijkheid.

Buthus, > Veldschorpioen.

Butinone, Bernardino, Ital. schilder;

* ca. 1450 te Treviglio, f na 1507. Hij geeft de kunst van

Mantegna weer en men kan er (vnl. in zijn Madonna’s)

een zwakken weerschijn der Vlaamsche meesters

ontdekken (in de gelaatsuitdrukking). Vele werken

zijn valschelijk aan B. toegeschreven.

L i t. : Venturi, Storia dell’arte italiana (VII 19141 ;

Salmi, Bernardino B. in Dedalo (X 1929—

’

30
,
336 vlg.,

395 vlg.). Knipping.

Butkens, Christophorus, Cisterciënser,

geschiedkundige, genealoog. * 1590 te Antwerpen,

f Sept. 1050 te Den Haag. Zijn voornaamste werk:

Les Trophées tant sacrés que profanes du duché

de Brabant (1641), later aangevuld (2 dln. 31724).

is waardevol voor de geschiedenis van Brabant en de

genealogie der voornaamste families. Cornelissen.

Butler, spoorwegcentrum in den N. Amer. staat

Pennsylvanië (40° 52' N., 79° 56' W.); ligt te midden

van een streek, die rijk is aan petroleum, natuurgas,

kalksteen, steenkool en ijzererts; produceert vooral

vensterglas, stalen wagons, machines, motoren, enz.

In 1930: 23 668 inwoners.

Butler, 1° A ) b a n, Engelsch Katholiek hagio-

graaf, * 1711, f 1773, priester gewijd 1735, professor

te Douay, president van het Engelsch college en

generaal vicaris van Saint-Omer en Yperen. Ver-

schillende historische werken, vooral The Lives

of the Fathers, Martyrs, and other principal Saints,

4 dln. 1756— ’69
;

in 12 dln. a1779— ’80; opnieuw

gedrukt 1812, 1857: nieuwe uitg. herzien door H. Thur-

ston S.J. en O. Attwater, begonnen in 1930; Fransche

vertalingen verschenen in 1763 en 1843; Duitsche

in 1821
—

’27, Italiaansche in 1820 (?).

2° J o s e p h, Anglicaansch geestelijke en moraal-

philosoof, * 1692, f 1762, gaf Vijftien Preeken uit in

1726, en zijn hoofdwerk The Analogy of Religion,

Natural and Revealed, to the Constitution and

Course of Nature in 1736; bisschop van Bristol in 1738,

van Durham in 1750.

Zijn Analogy is het diepzinnigste theologische

werk van het Anglicanisme, een stuk fundamentaal

theologie en algemeene zedenleer met fijne psycho-

logische ontledingen; vooral gericht tegen de Deïsten.

Had grooten invloed op den gedachtengang en do

geschriften van Newman (voor bijzonderheden zie:

S. P. Juergens, Newman on the Psychology of Faith,

1928).

Verdere 1 i t. : A. R. Eagar, Butler’s Analogy and
modern thought (1893) ;

J. B. Koehne, Bishop Butlers

Challcnge to Modernism (1920).

3° S a m u e 1, Engelsch humorist, schrijver van

Hudibras. Van arme afkomst, was vele jaren

in betrekking bij Puriteinsche families. * 1612,

f 1680. Kwam na de Restauratie op 50-jarigen leef-

tijd voor den dag met zijn lange berijmde satire op

de Puriteinen, waardoor hij plotseling beroemd werd:

vier uitgaven binnen één jaar. Sir Hudibras. een dolend

ridder, beleeft met zijn schildknaap Ralpho allerlei

avonturen onder Puriteinen, en de Puriteinen blijken

overal belachelijk. B. volgt het plan van Don Quixote,

maar zijn geestigheid heeft een eigen karakter, met
iets van Rabelais; hij is het type van een geniaal

autodidact. Oud en nieuw, versleten boekenwijsheid

en scherpe werkelijkheidszin, flauwe smakeloosheid

en fijne geestigheid, het blijft op den lezer aanrollen

in eindelooze reeksen van rechte of kreupele acht-

voeters („Hudibrastics”).

Uitg.: A. R. Waller en R Lamar, Verzamelde
werken (3 dln. 1905—’28). — L i t. : Monogr. van
H. Craig (1923) en J. Veldkamp (1923) ;

R. P. Bond,
Engl. burlesque Poetry (1933).

4° S a m u e 1, Eng. schrijver, kenmerkend voor

het bittere, negatieve scepticisme in de tweede helft

der 19e eeuw. * 1835, f 1902. Zoon van een Angli-

caansch geestelijke, stud. Cambridge, ging in Nieuw-
Zeeland fortuin zoeken en maken (1859— ’65), en

vestigde zich toen te Londen als schilder, musicus

en schrijver. In een brochure over de Verrijzenis in

1865 bestreed hij de grondslagen van het Christendom.

Erewhon (1872) is een satirische utopie, de Swiftiaan-

sche beschrijving van een denkbeeldig land (erewhon

is een omzetting van nowhere =* nergens), waar
onzedelijkheid als ziekte, en ziekte als onzedelijkheid

wordt behandeld. The Way of all Flesh (geschreven

1873— ’85, doch pas uitgegeven na zijn dood in 1903)

is een zedenkundige roman, waarin de bittere herinne-

ringen aan de phariseesche omgeving van zijn jeugd

zijn verwerkt. Deed om persoonlijke redenen een reeks

hatelijke aanvallen op Charles Darwin (1877
—

’90),

waarbij hij zich sterk in de richting van het psychisch

monisme ontwikkelde. Wilde in een andere reeks

opstellen bewijzen, dat de Odyss e v. Homerus geschre-

ven is door een Siciliaansche vrouw (1893— ’97). Een

geniaal zonderling, een eenzame scepticist en idealist

tegelijk. Volgens testamentaire beschikking werd

zijn lijk verbrand.

Werken: Behalve de genoemde nog verschillende

boeken en artikelen over de Alpen (hij bracht den zomer
dikwijls door te Varallo in Noord-Italië) ; een vertaling

van Odyssee en Ilias in alledaagsch proza; God the

Known and God the Unknown (1909) ;
Note-books

(1912): Prachtuitgave: Complete Works door

zijn vriend H. Festing Jones en A. T. Bartholomew
(1923— ’30). — L i t. : Mrs. R. S. Garnett (1926) ; Paul

Meissner, S. B. der Jüngcre. Eine Studie zur Kultur des

ausgehenden Viktorianismus (1931) ;
biogr. Clare G.

Stillman (1933).
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5° Sir W i 1 1 i a m, Iersch schrijver, in Engelsch-

militairen dienst sedert 1858, reisde als zoodanig

in Azië, Amerika en Afrika. * 1838, f 1910. Bij het

uitbreken van den Transvaalschen oorlog verborg hij

zijn sympathieën voor de Boeren niet, en werd hij

van zijn commando ontheven (1899), maar werd luite-

nant-generaal in Engeland in 1900 en gepensioneerd

in 1905. Hij heeft verschillende schilderachtige

reisbeschrijvingen uitgegeven in geestig en levendig

Engeisch. En zijn autobiographie, uitg. door zijn

dochter in 1911, is nog altijd boeiende lectuur.

Werken: The Wild North Land (1873) ;
The Great

Lone Land (1872) ;
Far out (1880). — L i t. : Bio-

graphieën van C. G. Gordon (1889) en Sir Charles Napier
(1890). Pompen .

Butomaceeën (Butomaceae), een plantenfamilie,

omvattend vier geslachten met weinige soorten. Deze
familie is nauwverwant aan de waterweegbreeachtigen

(Alismataceae) en wordt ook wel hieronder gerekend.

De bloemen hebben heldere kleuren
;
de zaden worden

door het water verspreid. De vertegenwoordigers dezer

familie zijn deels moerasplanten, deels waterplanten,

zooals de drie soorten van Hydrocleis, welke evenals

Limnocharis in tropisch Amerika voorkomen. Buto-

mus wordt gevonden in de Noordelijk gematigde
streken, Tenagocharis is inheemsch in tropisch Afrika,

Azië en Australië. In onze streken treft men alleen de

Butomus umbellatus, zwanenbloem, aan. Een drijven-

de, meestal niet bloeiende vorm is Butomus vallis-

neriifolia, welke 2 m lange en 2 cm breede waterblade-

ren bezit. De wortelstokken der Butomus-gewassen
worden wel gegeten, terwijl de bladeren als vlecht-

materiaal dienst doen. Bonman.
Butomus, > Zwanenbloem.
Butoor, > Roerdomp.
Bütschli, O 1 1 o, Duitsch zoöloog; * 3 Mei 1848

te Frankfurt a. M., f 1920 te Ileidelberg. Studeerde

te Karlsruhe en Ileidelberg. Werd in 1876 privaat-

docent te Karlsruhe en in 1878 professor te Heidel-

berg. Heeft zich over de geheele breedte der zoölogie

bewogen. Maakte studies over de ontwikkeling der

insecten, wormen enz., over de anatomie der draad-

wormen, over de conjugatie der infusoriën, over het

bevruchtingsvraagstuk en over den fijneren bouw van
het protoplasma.
Werken: Studiën über die ersten Entwicklungs-

vorgange der Eizelle, die Zellteilung und die Konjugation
der Infusoricn (1876) ;

Protozoën, in Bronns Klassen
und Ordnungen des Tierreiehs (1880—’89) ;

Mechanismus
und Vitalismus (Leipzig 1901)

;
Vorlesungen über

Vergleichende Anatomie (Springer, Berlijn 1921—’24

;

niet compleet). Willems.
Butte, spoorwegknooppunt en levendige handels-

plaats in den N. Amer. staat Montana (46° 5' N.,
112° 30' W.). In 1930: 39 532 inw. Aanvankelijk „een
groot mijnkamp op den njksten heuvel van de wereld”:

goud, koper, zilver en lood; heden meer gediversi-

fieerde industrie. B. wordt druk door toeristen be-
zocht (heete medicinale bronnen), bezit een school of

mines (in 1930: 167 studenten) en een goede vlieghaven.

Polspoel.

Buttermere, meer in het graafschap Lancashire,

(Engeland, 64° 31' N., 3° 16' W.), veel bezocht door
toeristen.

Butti , Enrico Annibale, Italiaansch

schrijver; * 19 Febr. 1868 te Milaan, f 26 Nov. 1912
aldaar, behandelde wijsgeerige vraagstukken, eerst in

realistische, dan in symbolistische romans en tooneel-
stukken, en trachtte de verschrikkingen voor te

stellen, waartoe het materialisme, het individualisme

en het gebrek aan godsdienstgevoel leiden zouden.
Werken: Romans: L’automa (1891); L’anima

(1893) ;
L’immorale (1894) ; L’incantesimo (1897).

Tooneelstukken : II vortice (1893) ; Utopia (1894) ;
La

fine di un ideale (1900) ;
de trilogie Gli atei (1900—’01)

;

Giganti e pigmei (1903) ; Le seduzioni (1906) ;
Fiamme

nell* ombra (1907) ;
Nel paese della fortuna (1909). —

L i t. : M. Bernardi-Romani, Studio critico dell’opera

di E. A. Butti (1920). ülrix.

Button, sir Thomas, Engeisch zeevaarder.

Hij werd in 1612 uitgezonden door Londensche koop-
lieden om den vermisten Hudson op te sporen en diens

werk, het zoeken van den N.W. doorvaart, voort te

zetten. Hij doorkruiste de Hudsonbaai, ontdekte

den mond van de Nelsonrivier, maar vond Hudson
niet. Uit vloedverschijnselen in de Hudsonbaai
meende hij tot een samenhang met den Grooten Oceaan
te kunnen besluiten; dit moedigde weer andere onder-

zoekers aan, zooals Bylot en Baffin. de Visser .

Butylalcohol (B u t a n o 1, C4H9OH). Er zijn

4 isomeren butylalcoholen bekend, waarvan de
normale butylalcohol CH3CH2CH2CH2OH de voor-

naamste is, door zijn eigenschappen als oplosmiddel

o.a. voor lakken. Bereiding geschiedt op technische

schaal door gisting van zetmeel en andere koolhy-

draten door middel van bacteriën (o.a. Bac. amylo-
bacter). Er bestaan plannen om in Nederland b. uit

aardappelvezels te bereiden. Kookpunt 117°C. De
iso-butylalcohol, (CH 3)2CHCH2OH, komt voor in

foezelolie. Kookpunt 107° C. Wordt in Amerika uit

petroleum verkregen. M. Jansen .

Butylulcoholgisting ,
biologische omzetting

van koolhydraten in butylalcohol door de butyl-

alcoholbacteriën. Naast butylalcohol verkrijgt men
nog aceton, aethylalcohol en andere organische pro-

ducten. 100 kg zetmeel leveren gemiddeld in technische

gistingen 22,5 kg butylalcohol, 11 kg aceton en 2,5 kg
nevenproducten, waarin aethylalcohol en isopropyl-

alcohol overwegend zijn.

L i t.: Ullmann, Enzyklopadie dertech-
nischen Chemie (II Berlijn 21928) : Van
Der Lek, Onderzoekingen over de Butyl-
alcoholgisting (diss. Delft 1930).

Frateur.

Butylgroep, een der > alkyl-

groepen; chem. formule C4H9 ;
ken-

merkende atoomgroep der butylver-

bindingen, bijv. > butylalcohol. Door
isomerie zijn vier isomere butylgroepen
mogelijk.

Butyrometer (< Gr. bouturon =
boter), glazen instrument, dat gebruikt
wordt voor een volumetrische vetbepa-
ling, die voor het onderzoek van melk
en kaas veel wordt toegepast. De
b. is op het vernauwde gedeelte,

waarin het vet verzameld wordt,
voorzien van een schaalverdeeling,

waarop men onmiddellijk het vet-

gehalte in procenten afleest. Bosch.
Butyrospermum is een Afri-

kaansch planten-geslacht der Sapo-
taceae en komt met twee soorten voor
in het steppengebied. B. Parkii treft

men aan van het Nijlgebied tot Opper-
Guinea als 20 m hoogen boom, die Butyrometer
in groepen het steppenwoud bewoont,
met talrijke geelachtige, als haagdoorn ruikende bloe-
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men, die veel bijen trekken. De pruimachtige vruch-

ten met een week, als rijpe peren smakend vrucht-

vleesch, bevatten meestal één zaad, dat 50% vet

inhoudt. Dit vet wordt door de inboorlingen veel

gegeten en dient ook voor het inwrijven van het

lichaam. In Europa wordt dit vet gebruikt voor de

fabricatie van zeep, kaarsen, margarine, enz. In

Soedan doet het dienst als smeersel voor de spoor-

wegen. Ook voor veekoeken is het geschikt en de

bevolking maakt met zout en peper van de zaden

een kaasachtig voedsel. Bonman.
Butyrum (Lat., = boter) komt in de pharm.

in samenstellingen voor, bijv. butyrum cacao (= cacao-

boter).

Butzer (Bucer), Martin, reformator van
Z. Duitschland. * 1491 te Schlettstadt in den Elzas,

f 1551 te Cambridge. Op 16-jarigen leeftijd werd hij

Dominicaan in het klooster van zijn geboortestad.

Voor zijn studies zond men hem naar Heidelberg.

Als hij hier op het generaal-kapittel der Augustijnen

in 1518 evenals Brenz Luther hoort, raakt hij in geest-

drift. Van zijn geloften ontslagen, kwam hij bij den
roofridder von Sickingen op den Ebemburg, die hem
in 1522 de parochie Landstuhl toevertrouwde. Na zijn

huwelijk met een afgevallen non werd hij door den

bisschop van Spiers geëxcommuniceerd (1623). B.

begaf zich naar Straatsburg, waar hij met Matthias

Zeil en Capito de reformatie doorvoerde en 20 jaar

predikant en professor was. Ook Weiszenburg, Bern,

Ulm, Meramingen, Biberach en Augsburg werden door

hem bewerkt. Weinig succes had hij in Keulen, dat,

dank zij het optreden van Rome tegen Ilermann von
Wied en de tegenwerking der kanunniken en van
mannen als Canisius, voor het Kath. geloof behouden
bleef. In de zaak van het dubbel-huwelijk van Philips

van Hessen speelde hij geen fraaie rol. Met veel moeite

wist hij den Wittenbergschentheologenhuntoestemming
te ontwTingen. Als levenstaak beschouwde hij de ver-

eeniging van Lutheranen en Zwinglianen en de over-

brugging hunner geschilpunten. Het struikelblok

bleef de Eucharistie, waarin B. op een middensententie

aanstuurde, al helde hij persoonlijk over tot Zwingli.

Hij weigerde het Interim van Augsburg te ondertee-

kenen (1548) en achtte het raadzaam na zijn ontslag

en de nederlaag der Smalkaldische bondgenooten
Straatsburg te verlaten. Cranmer riep hem naar Eng.
en bood hem een professoraat aan te Cambridge.

Zijn erkenning van de hiërarchie der Anglic. Kerk
kon Calvijn hem niet vergeven. Hij werd begraven

in de hoofdkerk te Cambridge, maar Maria Tudor liet

zijn gebeente verbranden. Elisabeth herstelde de

graftombe.
L i t. : Van de aangekondigde 10 deelen zijner ver-

zamelde werken is er nooit meer dan één verschenen
(Bazel 1577) ;

J. W. Baum, Capito en B. (1860) ; A.

Erichson in Festschrift zur 400-jahrigen Geburtsfeier

M. B.’s (1891) ; G. Anrich, M. B. (1914). Voor meer
partieele beschouwingen vindt men lijsten achter de

artikelen van de Dict. de Théol. Cath. (II 1910, 1164);
Die Religion in Gesch. und Gegenwart (I 1927, 1298)

;

Lex. für Theol. und Kirche (II 21931, 670). Wachters.

Buurman] was de jaarlijksche feestmaaltijd, die

buren onder elkaar plachten te houden en die betaald

werd uit de buurtkas, wTaarin ieder verplicht was een

bepaalde som te storten. Zie verder > Buurtschap.

Buurmalsen, gem. in Geld., gelegen in de

Neder-Betuwre aan de Linge. Bestaat uit de dorpen B.

en Tricht, met een totale opp. van 2 110 ha. De ruim

1 900 inw. zijn bijna allen Ned. Herv. De bodem,

welke bestaat uit klei, wordt gebruikt voor landbouw,
boomgaardcultuur en veeteelt. De Ned. Herv. kerk

bestaat uit een middenschip (11e eeuw), waaraan
in de 14e en 16e eeuw zijbeuken en toren werden
toegevoegd. Heijs.

Buurse, gehucht in de prov. Overijsel, ten Z. van
Enschede.

Buurserbcck, beek in Overijsel en ten dcele

in Geld.; stroomt af naar de Regge, maar heeft ook
verbinding met de Schipbeek.

Buurthuizen, ontstaan in het Z.O. van Drente,

zijn de Ons Huizen (dus de centra van volksontwikke-

ling en jeugdwerk) van het platteland. Hun doel is,

evenals van de Ons Huizen, de persoonlijke ontwikke-

ling als middel tot de vorming van geestelijke volks-

gemeenschap.
Buurtschap heette het nauwe verband, dat

vroeger onder buren bestond en zich vooral openbaarde
in onderling hulpbetoon, zooals bij geboorte, huwelijk

en overlijden. Hieruit ontstonden buurtgildcn, waar-
van de zgn. „putten’* te Roermond nog een overblijfsel

zijn; een pomp met het beeld van een heilige vormt
het middelpunt der buurt. Op de dorpen leeft hier en
daar de buurtschap nog voort, ook door hulp bij het

landbouwbedrijf, bij zware rampen en bij het verhuizen.

In Noord-Brabant wordt een nieuwe dorpsbewoner
nog feestelijk ingehaald met versierde karren, waarop
het gezin plaats neemt en waarmee de inboedel ver-

voerd wordt. In het Oosten van Nederland bestaat

de beloon ing voor de hulp in het intrekkingsmaal;

in Oost-Vlaanderen heet dit de overhaalfeeste. Bij

ziekte gaat de buurt ter bedevaart naar naastbijzijnde

kerk of kapel. Gezellig samenzijn heet buurting of

buuravond; op het platteland geschiedt dit nog wel
in den slachttijd. Omdat vroeger bij feesten nogal

veel bier gedronken werd, heetten die bijeenkomsten

hiernaar: geboortebieren, verlovingsbieren, naargelang

van wat men vierde. Hiertoe behooren ook de buur-

maaltijden of buurmalen.
L i t. : dr. Jos. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde

(I 21930, 313-317) ;
Guido Gezelle, Loquela.

Knippenberg.
Buus, Jacob (Jacques, Jachet)de,

Ned. componist, f 1565, vermoedelijk een leerling van
Willaert; in 1541 benoemd tot tweeden organist aan
de San Marco te Venetië, gaf dezen post echter op, en

vertrok naar Weenen, waar hij van 1551 tot 1564 orga-

nist was van de hofkapel.

Werken: 2 boeken Ricercari da cantare et sonare
d’organo e altri istrumenti a 4 v. (1547, 1549, in afzonder-

lijke stemmen, het eerste boek in 1549 in partituur)

;

Verder Canzoni francesi en motetten (1549), verschillende

madrigalen in verzamelingen van zijn tijd. — L i t.

:

Hedwig Kraus, J. B. (Diss. 1919, vgl. Tijdschr. Ver. Ned.
Muziekge8ch. XII) ; O. Kinkeldey, Orgel und Klavier

(245) ;
Riemann, Musikgeschichte in Beispielen (nr. 40).

Buvrinnes, gem. in de prov. Henegouwen, ten

Z.O. van Binche; opp. 1 625 ha, ca. 1 500 inw.; land-

bouw. Bezienswaardige kerk; kasteden van Walhain,

Bois-le-Comte en Angre.

Buweklooster, een in 1242 gesticht Norber-

tijnsch klooster in Achtkarspelen
;
in de 16e eeuw op-

geheven.

Buxaceeën (Buxaceae) is een plantenfamilie met
zes geslachten en een 30-tal soorten. De meeste zijn

struikachtig. Behalve Buxus met 20 soorten, hebben

de geslachten slechts enkele vertegenwoordigers. In

Zuid-Azië treft men Sarcococca, in Caiifornië Sim-
mondsia en in Natal Notobuxus aan. Styloceras komt
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voor in het Andes-gebergte, terwijl Pachysandra in

Japan en Oostelijk Noord-Amerika te vinden is. In

Europa wordt alleen Buxus sempervirens (> Palm-
boompje) aangetroffen. Bouman.
Buxbaumiaeecën (Buxbaumiaceae) vormen een

familie der klasse bladmossen (Musci). Het eenige

geslacht Buxbaumia heeft vier soorten, waarvan twee

in de Noordelijk gematigde streken worden gevonden,

een in Noord-Amerika en een op Java. Buxbaumia
aphylla komt in bosschen op den grond voor, Bux-
baumia indusiata op vermolmd hout. De soort, die

op Java voorkomt, groeit op boomen. Bouman.
Buxhcim, voormalig Kartuizerklooster bij

Menningen. Een gedeelte van het klooster wordt
sedert 1926 door Salesianen bewoond.
Buxtcliurle, D i e t r i c h, beroemd organist

en componist; * 1637 te Ilelsingborg, f 1707 te Lübeck.

Dietrich B. kreeg het eerste onderricht van zijn vader,

Johann B., later van den organist Lorentz te Kopen-
hagen. Reeds in 1668 kreeg hij den aanzienlijken post

van organist aan de Maria-kerk te Lübeck, waar hij

tot zijn dood bleef. Hij huwde met de dochter van zijn

voorganger Franz Tunder. In 1673 richtte hij de zgn.

„Abendmusiken” op, groote kerkconcerten, gehouden

na de namiddag-godsdienstoefeningen op de vijf laatste

Zondagen vóór Kerstmis. B. schreef telkenjare hier-

voor nieuwe composities. J. S. Bach deed in 1705 een

voetreis van Amstadt naar Lübeck, om B. te hooren

en van hem te loeren. Ontegenzeglijk heeft B. groo-

ten invloed gehad op Bach. B. werd beschouwd als de

grootste organist van zijn tijd. Groot verschil is er

tusschen B. als „Noorsch” organist, en B. als compo-
nist van vocale werken, waarin hij geheel naar ltal.

voorbeeld te werk gaat. Ook voor de ontwikkeling van
de orgelmuziek is hij van groote beteekenis.

Werken: orgelwerken, uitg. door Ph. Spitta ; de

vocale werken zijn in grooten getale bewaard gebleven

;

een bloemlezing van zijn kerkcantates verscheen in de

Denkm. Deutscher Tonkunst (XIV, geredigeerd door

Max Seiffert). De „Abendmusiken” van 1673—1687
zouden gedrukt zijn

;
tot nu toe zijn er echter maar

weinig stukken gevonden, die er toe behooren. W. Max-
ton beschrijft de vondst van één volledige compositie

in Zeitschr. für Musikw. (X 1928). Verder zijn in druk
bekend 14 triosonates en in hs. 6 sonates en 5 huwelijks-

aria’s. — L i t. : H. Jimmerthal, D. B. (1877) ;
A. Pirro,

D. B. (1913) ;
W. Stahl, „Franz Tunder und D. B.”

(Zeitschr. der Ver. für Lüb. Gesch.), alsook in Archiv
für Musikwissenschaft (VIII). Piscaer.

Buxton, badplaats in het graafschap Derbyshire

(Engeland, 53° 15' N., 1° 55' W.), met radio-actieve

heetwatorbronnen, temp. 28° 0. Buxton wordt reeds

honderden jaren bezocht door lijders aan rheumatiek,

jicht en neuralgiën.

Buxforf, naam van verschillende geleerden uit

dezelfde familie, die Ilebreeuwsch doceerden in Halle.

De meest bekende: 1 ° Jan do Oudere, de
meest bekende Protestantsche Hcbraïst der 17e eeuw.
* 1564, f 1629.
Werken: Manualc hcbraicum (Bazel 1602) ;

Biblia

sacra hebraica et chaldaica cum Masora (Bazel 1618

—

1619).
2° Jan de Jongere, zoon van Jan den

Ouderen; * 1599, f 1664. Bezorgde nieuwe uitgaven

van geschriften van zijn vader en schreef over philo-

logische vraagstukken. C. Smits.

Buxus, > Palmboompje.
Buyek, J a c o b, pastoor der Oude Kerk te

Amsterdam (1571), neef van den burgemeester Joost

Buyek. Liet aanteekeningen na over de stemming der

Katholieke gemeente en der regeering van Amster-
dam tijdens het Geusgezindworden der stad (1578).

Zijn bibliotheek met aanteekeningen bevindt zich thans

in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Na de

Alteratie heeft. B. Amsterdam definitief verlaten.

B. was een man van overtuiging en sterken wil, de

ziel van den tegenstand der Katholieken in Amster-
dam tegen de Geuzen.
L i t. : Fruin, Verspreide Geschriften I. Cornelissen.

Buys, 1° 0 o r n e 1 i s, Alkmaarsch schilder,

broeder van Jacob Comelisz. van Oostzanen. * ca. 1482,

f vóór 1524. Waarsch. leerling van Jan van Scorel.

Hij moet in de St. Laurens te Alkmaar het houten
gewelf (1516) en in de absis een Laatste Oordeel ge-

schilderd hebben (ca. 1518, nu Rijks Museum).
2° Cornclis Comelisz., de Jonge,

zoon en leerling van Comelis; * te Alkmaar, f 1546
aldaar. Ontwierp vooral bijbelsche voorstellingen.

L i t. : Bruynvis, Levensschetsen van en Mede-
deelingen over beeldende kunstenaars, die te Alkmaar
geboren zijn, etc. (1905) ;

Bruynvis, Alkmaarsche Kunste-
naars in Oud-IIolland (1919, 191) ;

Catalogus der Schilde-

rijen van het Centraal Museum te Utrecht (1933, 239).

Knipping.

3° G e r a r d, studeerde te Leuven, leeraar van
Joh. Willem, hertog van Kleef; schreef op verzoek van
bisschop Lindanus een catechismus in het Hoogduitsch

(Keulen 1572); na de inneming van Nijmegen door

prins Maurits (1591) bediende hij Ravenstein. * 1538

te Nijmegen, f 31 Juli 1603.
4° Jacobus, Nned. schilder en sierkunstenaar.

* 19 Nov. 1724 te Amsterdam, f 7 April 1801 aldaar.

Leerling van Cornelis Pronk en Corn. Troost. Directeur

van de Teekenacademie van Amsterdam. Behalve

portretten en sierwerk boekverluchtingen bij het in

1782 verschenen werk Willem Levend. Teekening

(door Pronk gegraveerd) voor do kindergedichtjes

van Hiëronymus van Alphen. Knipping.

5° J o a n n e s, ook Busaeus, Jezuïet,

theoloog. * 14 April 1547 te Nijmegen, f 30 Mei 1611

te Mainz.
L i t. : N. Ned. Biogr. Wdb. (I, 519) ;

Sommervogel,
Bibl. de la Comp. de Jésus (II, 416-442).

6° J o h a n Theodoor, hoogleeraar in het

staatsrecht en een der voornaamste vertegenwoord igers

der staatkundig-vrijzinnige richting in Nederland.
* 26 Jan. 1828 te Amsterdam, f 14 Mei 1893 te Leiden;

studeerde aan het Atheneum Illustre te Amsterdam,
kwam in financieele moeilijkheden; door steun zijner

vrienden, o.a. van dr. Fabius, en door tegelijk werk-
zaam te zijn aan de Amsterdamsche Courant, zette

hij zijn studiën voort onder Den Tex, van Hall en
Martinus van der Hoeven, promoveerde op een proef-

schrift over de persvrijheid: de jure cogitata commu-
nicandi ea juris communis principiis regendo”. In

1851 werd hij commies aan de griffie van Noord-
Holland. Op economisch gebied verdedigde B. de
leer der „Harmonies économiques” van Bastrat;

zijn voordrachten over de Nederlandsche staatsschuld

en de circulatiebanken verschenen in brochurevorm.
Naar aanleiding van zijn artikel in de Gids van 1851
over do haringvisscherij werd B. benoemd tot secre-

taris der staatscommissie, welke tot opdracht had een
onderzoek in te stellen omtrent de wenschelijkheid
van het uitrekken der wetten en verordeningen op de
zeevisscherij. Minister van Reenen nam de voorstellen

der commissie over in de wet van 13 Juni 1857. Geheel
naar den geest van B., die in zijn voormeld artikel
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aangedrongen had op afschaffing van het monopolie-

stelsel en der premiën, werd de weg gevolgd der vrij-

heid; alle zeevisscherij zou vrij zijn, bij invoer van
vreemde zeevisch zouden geen rechten meer geheven

worden en ter bevordering der belangen der zeevissche-

rijen zoude een college ingesteld worden; in 1857

werd B. secretaris van het hoogheemraadschap

Rijnland en secretaris van het college der zeevissche-

rijen. In 1862 aanvaardde hij als opvolger van jhr.

de Bosch Kemper het hoogleraarschap in het staats-

recht en de economie aan de Doorluchtige School

(waaraan het stadsbestuur uitbreiding had gegeven)

met een rede: Het wezen van den constitutioneelen

regeeringsvorm, waarin B. betoogt, dat deze regeerings-

vorm alleen past in een ontwikkelde maatschappij,

met een groote mate van zedelijkheid, zelfbeheersching

en liefde voor de ware vrijheid. In Jan. 1863 trad B.

in de redactie van „de Gids” en leidde de politiek van

dit tijdschrift. In een artikel van dit tijdschrift

(Een gevierd monopolie, 1863) spreekt hij zich uit als

voorstander van het Banking-principle tegen het

octrooi der Ned. Bank. In 1864 wordt B. benoemd
door Thorbecke tot hoogleeraar te Leiden; behalve

een college over volkenrecht vorderde dit professoraat

slechts de studie van het staatsrecht; hij aanvaardde

zijn ambt met een rede over: Het moderne staatsbegrip.

In zijn rectorale rede (de zelfstandigheid van het staats-

recht) wijst B. op de beteekenis van den gemeenschaps-

zin; had hij vroeger gemeend, dat de staat de maat-

schappij geheel aan eigen krachten moest overlaten,

van dezen tijd af verlaat hij gedeeltelijk dit standpunt;

ofschoon hij niet ontrouw wil zijn aan het vaandel der

vrijheid, waarschuwt hij tegen een te enge opvatting

van den rechtsstaat en zegt, dat vele economisten,

voorstanders van het laissez-faire, een

ruim aandeel hebben gehad aan de te enge grensbepa-

ling van de staatsmacht; het zuiver individualistisch

standpunt voldeed B. niet meer; niet het individu,

zegt hij, maar de gemeenschap is het doel; de vrije

persoon komt eerst tot zijn recht, wanneer hij dienend

lid wil zijn der gemeenschap
;
toch kan de B. slechts

gedeeltelijk meegaan met de opkomende sociale poli-

tiek (zoo was hij een tegenstander der drie groote

sociale verzekeringswetten van Bismarck) en bleef

hij wantrouwen in de democratie, waarvoor het volk

eerst nog een opvoedingsschool moest doorloopen;

het parlement als regeeringscollege noemt hij een

onding, even ongeschikt om leiding te geven, als

om die te ontvangen; integendeel was hij voor de

versterking van het koninklijk gezag. B. was onder-

voorzitter der commissie voor de grondwetsherziening

en heeft een groot aandeel gehad in de voorbereiding

van de grondwet van 1887. Zijn standaardwerk,

De Grondwet, werd lang reeds begonnen vóór de grond-

wetsherziening en vooral geschreven om het onderwijs

te dienen. Zijn critici hadden een meer bepaald stelsel

in den geest van Thorbecke ’s Aanteekening op de

Grondwet verwacht. Zoo mist Opzoomer in het werk

van Buys een inleiding over het geheel en de ver-

deeling, het verband der deelen en het karakter der

grondwet. Als medewerker van de „Bijdragen tot de

kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeente-

bestuur”, schreef hij uitvoerige beschouwingen over

de administratieve rechtspraak. Behalve De Grond-

wet publiceerde B. talrijke zelfstandige studiën over

het staatsrecht en de staatkunde.

Werken: De Grondwet, Toelichting en Kritiek

(3 dln. 1883—1888) ;
Voorlezingen over de circulatie-

banken (1856). — L i t. : H. P. G. Quack, Uit den
kring der gemeenschap, omtrekken en figuren (1899).

M. Verhoeven.

7° P a u 1 u s, landsadvocaat (1572—1584); * 1531

te Amersfoort, f 1594. B. werd in 1561 pensionaris van
Leiden. Hij trok in 1569 op eigen gelegenheid naar

Amstadt, waar de prins van Oranje toen verbleef, en

zorgde voor de verbinding tusschen Holland en den

prins; een reis van groote beteekenis om de gevolgen.

Als landsadvocaat stond hij onder Oranje. Het ambt
krijgt eerst door Oldenbamevelt zijn groote beteekenis.

In i.584 treedt B. af, daar hij zich niet kan vereenigen

met de aanbieding der souvereiniteit aan Frankrijk.

De tegenstelling met Leicester leidt tot zijn gevangen-

zetting door de Utrechtsche democraten.

L i t. : W. van Everdingen, Het leven van mr. Paulus

Buys (1895). Cornelissen.

8° Petrus, president van het seminarie der

Oud-Katholieken te Amersfoort, wier standpunt hij

in verschillende geschriften verdedigde (Rome en

Utrecht, 21864). * 1787 te Dordrecht, f 1853 te Delft.

De naar hem genoemde, in 1909 opgerichte vereeniging

„Petrus Buys”stelt zich ten doel, juiste denkbeelden om-
trent het Oud-Katholicisme te verspreiden. J. de Jong.

9° Theodorus, ook Busaeus, Jezuïet.

* 28 Sept. 1558 te Nijmegen, f 7 Juni 1636 te Rome.
Provinciaal der Rijnsche, daarna der opper-Duitsche

en later der Oostenrijksche Orde-provincie. In 1615

werd hij gekozen tot assistent van den generaal

Mutius Vitelleschi.

Li t. : N. Ned. Biogr. Wbk. (IV, 367) ;
Sommervogel,

Bibl. de la Comp. de Jésus (II, 442, XI, 1630).

Buys-almanak ,
Nederlandsche zeevaartkundige

almanak met gegevens betreffende de hemellichamen;

werd gebruikt bij de plaatsbepaling op zee. Heeft vele ja-

ren
4
bestaan,doch is voor enkele jaren opgeheven wegens

het verbeteren van de Engelsche > Nautical almanac.

Buys Ballot, Christopho r
fc
u s H e n -

ricus Didericus, Ned. wis- en natuurkundige,

het meest bekend op het gebied van de meteorologie.

* 10 Oct. 1817 te

Kloetinge, f 3 Febr.

1890 te Utrecht.

Hoogleeraar 1847

—

1887 aan de Utrecht-

sche hoogeschool.

Begon in 1849 met
F. W. C. Krecke
geregelde meteoro-

logische en mag-
netische waarne-
mingen te doen

te Utrecht-Sonnen-

berg
,
waarop 1 Febr

.

1854 het Konink-

lijk Meteorologisch

Instituut, met B.

B. als bestuurder, C. H. D. Buys Ballot.

werd gesticht (> Bilt, De); was een grondlegger van de

synoptische meteorologie en rationeele weervoorspel-

ling; jarenlang was hij de leider der meteorologie. Hij

formuleerde in 1857 de naarhem genoemde windwet (zie

hieronder: Wet van Buys Ballot) en paste haar toe bij

het vervaardigen in 1866 van de > aëroclinoscoop.

Werken: o.m. : Schets eener physiologie van het

onbewerktuigde rijk der natuur (1849) ;
Note sur les

rapports de l’intensité *et de la direction du vent, avec

les écarts simultanés du baromètre (1857) ;
Suggestions

on a uniform system of meteorological observations

VI. 18
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(2 dln., 1872—’73) ;
Verdeeling der warmte over de

Aarde (1888). B. B. gaf uit : Ned. meteorologisch jaar-

boek (1849—*88). — L i t. : M. Snellen, Ned. meteoro-
logisch jaarboek (1889).

Wet van Buys Ballot, ook barische wind-
w e t genaamd, bestaat uit twee deelen, waarvan het

eerste het verband tusschen windrichting en horizontale

luchtdrukverdeeling bepaalt, en het tweede het verband

tusschenwindkracht

en horizontalelucht -

drukverdeeling.
1° Op het N. half-

rond heeft de waar-
nemer, die zich met
den rug naar den
wind plaatst, het

gebied van lagen

luchtdruk links, iets

naar voren, en het

gebied van hoogen
luchtdruk rechts,

iets naar achteren;

terwijl hij op het Z.

halfrond den lagen

druk rechts en den

hoogen druk links

heeft. In de prac-

tische meteorologie

zegt men meestal:

op het N. halfrond

draaien de winden
om het middel-

punt van ’n cycloon

in tegenovergestelde

richting der uur-

werkwijzers en om
het middelpunt van
een anticycloon in

de richting dier

wijzers (zie fig.);

De winden op het N. halfrond, terwijl op het Z.
volgens de Wet van Buys-Ballot, halfrond de cyclo-
a) in cycloon, b) in anticycloon. na}e en auticyclo-

nale winddraaiingen omgekeerd zijn. In het eerste

deel van de Wet van Buys Ballot wordt de > af-

wijkende kracht der aardwenteling, die de lucht-

stroomingen op het N. halfrond naar rechts en op

het Z. halfrond naar links doet afwijken, uitgedrukt.

2° De wind is des te krachtiger, naarmate de barome-

trische •> gradiënt steiler is. In de practische meteorolo-

gie zegt men meesta l: naarmatede isobarenop eenbepaal-

de weerkaart dichter bij elkaar liggen. In het tweede deel

van de Wet van B.B. wordt de door horizontaal lucht-

drukverschil ontstane kracht, waarvan de snelheid der

luchtbeweging hoofdzakelijk afhangt, uitgedrukt.

L i t. : Nap. Shaw, Manual of meteorology (IV Cam-
bridge 1919). V . d. Broeck.

Buysero, D i r c k, Ned. dichter; * 8 Mei 1614

te Den Haag, f 1708 te Rotterdam. Zijn vooropleiding

genoot hij te Duisburg, waarna hij zich in 1661 te

Leiden liet inschrijven als jurist. In 1666 is hij te

Parijs, waarvan hij een beschrijving uitgeeft. In 1667

werd hij secretaris van Vlissingen. Later is hij te

Amsterdam lid van het kunstgezelschap Nil volen-

tibus arduum (Vondel droeg aan hem zijn Ovidius op.)

In 1674 helpt hij Antonides voort. Hij schreef een der eer-

ste inons landopgevoerde opera’s: Detriumfeerendemin

(1680), waar de Brugsche musicus Ch. Hacquart muziek

bij schreef. Zijn verdienste is vooral zijn pogen, om het

zangspel in de moedertaal ingang te doen vinden. Van
zijn hand is ook: De bruiloft van Kloris en Roosje,

dat in 1707 werd uitgegeven zonder zijn naam.
Werken: Een vertaling van Terentius’ Heau-

tontimoroumenos, ofte Selfsqueller
;
Beschrijving van

Parijs. Treurspel : Astrate (vert. naar Quinault) ; Har-
derszang op den dood van Amalia van Solms (1675)

;

Triumfeerende Min (1680), e.a. — L i t. : A. C. Loffelt,

Iets over de Bruiloft van Kloris en Roosje, in Tijdschr.

v. h. Tooneelverb. (1887) ;
J. A. Worp, in Oud Holland

(IX 1890) ;
Te Winkel, Ontwikkelingsgang (III).

Piet Visser.

Buysse, 1° C y r i e 1, Vlaamsch schrijver; * 1859

te Nevele, f 1932 te Assenede. B. beschreef, op
ruw-realistische wijze, maar met een zekeren humor,
vooral tooneelen uit het dagelijksche leven van ar-

beiders en boeren. Invloed van Zola en Maupassant

is merkbaar. Zijn levensbeschouwing is pessimistisch.

In 1893 richtte B. met Vermeylen, de Bom en Van
Langendonck het tijdschrift Van Nu en Straks op,

in 1903 met Couperus en Van Nouhuys het tijdschrift

Groot Nederland. B. is ook schrijver van enkele

naar bewoording en gehalte rauw-naturalistische

tooneelstukken, met
kras uitgesproken

eenzijdige en mate-
rialistische sociale

tendenz; stemmings-
theater, bondig en

planmatig, echter

niet dramatisch uit-

gebouwd, levendig

en aanschouwelijk;

op de planken vaak
ongenietbaar wegens
weerzinwekkend -on-

menschelijke too-

neelen.

Werken: o.a.

Het recht van den
sterkste (1893); Wroe-
ging; Mea Culpa

;
’t

Bolleken; Lente; Stemmingen
; Het leven van Rozeke

van Dalen; De nachtelijke aanranding; Oorlogsvisioens,

Typen. Tooneel werken: Driekoningenavond, naar
zijn roman De Biezenstekker (1899) ;

Maria, naar
• Het Recht van den sterkste (1900) ;

Het gezin
van Paemel, het meest typische sociale drama in

Vlaanderen (1902) ;
De Landverhuizers (1904); Een

sociale misdaad, naar de novelle De Wildstrooper
(1904) ;

Se non é vero, samen met A. W. van
Riemsdijk (1905) ;

Het Recht (1908) ;
Jan Bron

(1921) ;
Susususut (1921) ;

De Plaatsvervangende
Vrederechter (1930) ;

Andere Tijden, mislukte tegen-
hanger van Het gezin van Paemel (1932). — L i t.

:

V. De Meyere, Un romancier flamand, Cyriel Buysse
(1904) ;

D. B. Steyns, De Vlaamsche schrijver Cyr.
Buysse, zijn wereld en zijn kunst (1911) ;

dr. M. Sabbe,
L. Monteyne, II. Coopman, Het Vlaamsch tooneel (1927);
Ach. Musschc, Cyr. Buysse (1929) ;

Herm. van Puym-
brouck, Cyriel Buysse en zijn land (1929) ;

L. Monteyne,
Cyr. Buysse (De Vlaamsche Gids, Jg. 20, nr. 11,
1932).

2° Joris, Belgisch landschapschilder; * 1846
te Gent, f 1916 aldaar. Hij staat onder den invloed

van het neo-impressionisme en van Hollanders als

Israëls en Mauve, maar weet door zijn veel helderder
koloriet een groote onafhankelijkheid van zijn meesters
te verwerven.

Buyst, L e o n a r d, Vlaamsch dichter. * 1847
te Lokeren, f 1918 te Brussel. Ambtenaar aan het

ajin cycloon.
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ministerie van Onderwijs. Schreef verschillende

bundels poëzie, thans vergeten.

Buytendijk, Frederik Jacobus
Johanncs, physioloog en dierenpsycholoog.
* 29 April 1887 te Breda; promoveerde in de genees-

kunde te Amsterdam. In 1919 hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit aldaar, sinds 1925 aan de universi-

teit te Groningen in de physiologie en histologie. In

zijn fraaie dierenpsychologische onderzoekingen volgt

hij, wat de probleemstelling betreft, de biocentrische

methode van Klages.
Werken: Leerboek der algemeene physiologie

(1928) ;
Psychologie der dieren (2 dln. 21932) ;

Het spel

van mensch en dier (1932) ;
De psychologie van den

hond (1933). Hüfjer.

Buytc(n)\vegh , Willem Pietersz.,
schilder en etser te Rotterdam en Haarlem. * omstreeks

1585, f omstreeks 1626, bijgenaamd geestige
Willem. Hij schilderde in den trant van Dirck
Hals, meest interieurs met vroolijke gezelschap-

pen, maar zijn werk is briljanter en levendiger.

Zijn vrij zeldzame werken zijn natuurlijk en onge-

dwongen, hebben daarbij een frisch en rijk koloriet.

Hij liet vele teekeningen en etsen na, die thans zeer

gezocht zijn; ook bestaan er talrijke etsen naar zijn

teekeningen, o.a. door Jan van de Velde.
L i t. : J. van der Keilen, Peintre-graveur (1866) ;

Valentiner, Handzeichnungen holl. Genremaler (1907)

;

id., in Cicerone (1910) ;
R. Grosse, in Die Landschaps-

kunst 1600—1650. Schretlen.

Buyzc, Daniël, Zeeuwsch landbouwkundige;
* 1769, f 1850. Eerst landmeter, dan hoofdonder-
wijzer, ten slotte gemeente-ontvanger en zich toen
geheel wijdend aan landbouw- en polderbelangen.
Zijn arbeid werd bekroond met eenige zilveren en

gouden medailles. Schrijver over ziekten en beschadi-
gingen der landbouwgewassen: bederf in het koolzaad

(1841), nadeel der slakken (1844), rupsensoorten (1845).
L i t. : Nw. Ned. Biogr. Wbk. Moerlands.
Buzau, > Buseo.

Buzcnol, gem. in het Z.O. van de prov. Luxem-
burg; opp. 508 ha, 350 inw.; land- en boschbouw.
Bilzet , gem. in het N.O. van de prov. Henegouwen

;

opp. 800 ha, ca. 1 ICO inw. Landbouw. Beziens-

waardige kerk.

Buziau, John, acteur, * 7 Jan. 1877 te Amster-
dam. Begon als veertienjarige knaap als acrobaat op
te treden en maakte vervolgens, op zijn 19e jaar, als

variété-artist

toumées door de

geheele wereld. Bij

het begin van den
oorlog kwam hij

als komiek aan
de revue van
Henri ter Hall

;

daarna aan de

Bouwmeester-re-

vue.Nu eerst bleek

welk een groot

kunstenaar in

het komisch genre

Nederland in B.

bezat. Met het

stereotiepe witte

clownmasker weet

hij alleovergangen

van zielige onbe-

holpenheid tot uitbundige vroolijkheid te geven,

zonder dat ooit een te-veel den indruk schaadt.

Alle benoodigdheden en accessoires voor zijn scènes

worden door den kunstenaar altijd zelf vervaardigd.

v. Thienen.

Buzy, D., Priester van het H. Hart (van Béthar-

ram), exegeet van het Nieuwe Testament. Schreef

speciaal over de parabels.

Werken: Introduction aux paraboles évangéliques

(Parijs 1912) ;
Les symboles de PAncient Testament

(ibid. 1923) ;
Les Paraboles traduites et commentées

(coll. Verbum Salutis VI, Parijs 1932) ;
verschillende

artikelen in Revue Biblique.

Buzyijos , Attische heros, stamvader van het

Atheensche priestergeslacht der Buzygen; de eerste

ploeger in het Attische land.

Buzzi, P a o 1 o, Italiaansch dichter; * 15 Febr.

1874 te Milaan, was met Marinetti een der stichters

van de futuristische beweging in Italië.

Werken: Gedichten : Aeroplani (1909) ;
Versi

liberi (1913) ;
Poema dei 40 anni (1924). . Romans

:

L’esilio (1906) ;
L’ellissc c la spirale (1915) ;

II bel cada-

vere (1919) ;
La danza della jèna (1920) ;

Perchè non
ami come tutti? (1930).

Bwaka, 1° volksstam in Belgisch Kongo.

De Bwaka bewonen den linker oever der Oebangi-

rivier tusschen de watervallen van Zongo en Mokoange,

en hot binnenland tusschen ongeveer 18° 30' en 20° O.,

2° 30' en 3° N.
L i t. : > Kongo (Ethnographie).

2° Soedantaal in den N.W. hoek van
Belgisch Kongo, ten O. van den middenloop en ten

N. en ten Z. van den bovenloop van de Lwa, in de

streek rond Bwado, Gemena en Karawa gesproken;

wellicht met de taal van de Gbaja (Gbea) en de Mandzja
uit het Fransche Oebangi-Sjarigebied verwant.

Burssens.

Bvvool, > Boeol.

B. W. P., > Belgische politieke partijen (sub III,

Belg. Werkliedenpartij).

Bij, > Bijen.

Bijbal, > Geslachtsorganen.

Bijbalontstekincj of Epididymitis
treedt in de meerderheid der gevallen op als compli-

catie eener ontsteking van de urinebuis of van de

prostaat. De meest voorkomende b. is de gonor*
rho ische. Deze treedt als regel op met heftige

pijn en temperatuurverhooging. De pijn is niet alleen

in den bijbal gelocaliseerd, maar dikwijls ook in de

zaadstreng en daardoor ook in den built links of rechts.

De verschijnselen bij een beginnende rechtszijdige b.

kunnen aan blindedarmontsteking doen denken. Bij

de gonorrhoische b. zwelt dit orgaan in korten tijd

zeer sterk op en omgeeft bijna geheel den bal. Na enkele

dagen worden de heftige pijn en koorts minder, maar
een zwelling van den bijbal blijft nog geruimen tijd

waarneembaar. Gonorrhoische dubbelzijdige b. kan
steriliteit geven.

Naast de gonorrhoische b.isde tuberculose
de meest voorkomende ziekte van den bijbal. Zij begint

veel meer sluipend. De bijbal zwelt, vertoont talrijke

knobbels, welke niet zelden in abcessen overgaan, met
de huid vergroeien, naar buiten doorbreken en fistels

vormen.
Ook door een trauma (stoot, schok of val) kan een b.

ontstaan. E. Hermans.
Bijbel is de samenvattende benaming van de

boeken van het O. en NV T., welke onder ingeving

van den H. Geest geschreven zijn. Het woord b. komt
van het Gr. ta biblia (= de boeken). Deze meervouds-
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vorm werd in de middeleeuwen als vrouwelijk enkel-

voud beschouwd (biblia = de bijbel).

Wezen. Volgens de leer der Kerk zijn de geopen-

baarde waarheden vervat in de mondelinge over-

leveringen en in geschreven boeken. De verzameling

dezer boeken vormt den b. of de H. Schrift. Wat den b.

als zoodanig van alle andere geschriften onderscheidt

en hem zijn heiligheid en gezag verleent, is de

goddelijke > inspiratie. De menschelijke auteurs

stonden bij het schrijven onder een zoodanigen invloed

van den H. Geest, dat hun geschriften niet alleen hun
werk waren, maar tevens het werk van God. Het
Vaticaansch Concilie leert: „De Kerk houdt deze

boeken voor heilig .... omdat zij, als zijnde onder

de ingeving van den H. Geest geschreven, God tot

schrijver hebben”. De b. wordt onderscheiden in

boeken van het 0. en N. T. Tot het O. T. behooren de

boeken, welke betrekking hebben op het Testament

of Verbond, dat God door bemiddeling van Moses

met het Joodsche volk sloot; tot het N. T. worden

gerekend de geschriften, die betrekking hebben op

het Verbond, dat God door de bemiddeling van

Christus met het nieuwe volk van God, de Christenen,

aanging.

Canon of lijst der heilige boeken. Volgens het

Concilie van Trente behooren tot den b. ,,de boeken,

in hun geheel en in al hun deelen, zooals zij in de

Katholieke Kerk gelezen werden en in de oude Latijn-

sche Vulgata vervat zijn”. Deze boeken zijn:

Het Oude Testament. 1° Geschiedkundige

boeken: de 5 boeken van Moses: Genesis, Exodus,

Leviticus, Numeri en Deuteronomium ;
Josue, Rech-

ters, Ruth, 4 boeken der Koningen (ook ingedeeld in

2 boeken van Samuel en 2 boeken der Koningen),

2 boeken Paralipomenon of Kronieken, 2 boeken van

Esdras (waarvan het laatste ook wel van Nekeraias

genoemd wordt), Tobias, Judith, Esther en de 2 boe-

ken der Machabeeën.
2° Didactische of onderrichtende boeken: Job,

Psalmen, Spreuken, Prediker of Ecclesiastes, Hoog-

lied, Wijsheid en Ecclesiasticus.

3° Profetische boeken: de 4 groote profeten: Isaïas,

Jeremias met Baruch, Ezechiël en Daniël; de 12 kleine

profeten: Osee, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas,

Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias

en Malachias.

Het Nieuwe Testament. 1° Geschiedkundige

boeken: de 4 Evangeliën: volgens Mattheus, Marcus,

Lucas en Johannes; Handelingen der Apostelen.

2° Didactische boeken: de 14 brieven van Paulus:

aan de Romeinen, 2 aan de Corinthiërs, aan de Galaten,

aan de Ephesiërs, aan de Philippensen, aan de Colos-

sensen, 2 aan de Thessalonicensen, 2 aan Timotheus,

aan Titus, aan Philemon en aan de Hebreën
;
2 brieven

van Petrus, 3 van Johannes, 1 van Jacobus en 1 van
Judas.

3° Een profetisch boek: het boek der Openbaring

of de Apocalypse.

De b. wordt ingedeeld in proto- en deuterocano-

nische boeken (> Canon; * Canonisch).

Schrijver, tijd en plaats van ontstaan zijn niet altijd

met zekerheid te bepalen
;
men raadplege daaromtrent

de artikelen over de verschillende boeken.

Taal. De proto-canonische boeken van het O. T.

zijn in het Iiebr. geschreven, behalve enkele kleine

stukken (Esdr. 4. 7 — 6. 18; 7. 12—26; Dan. 2. 4—
7. 28), die in het Arameesch vervat zijn. De deutero-

canonische boeken zijn ofwel oorspronkelijk in het

Gr. geschreven (Wijsheid en 2e boek der Machabeeën),

ofwel alleen in een Gr. vertaling bewaard gebleven.

Van de boeken van het N. T. is het Evangelie van
Mattheus in het Arameesch geschreven, welke tekst

ons echter alleen in de Gr. vertaling is overgeleverd;

alle andere boeken zijn oorspronkelijk in het Gr.

samengesteld.

Tekst. De oorspronkelijke handschriften der

gewijde schrijvers zijn zonder uitzondering verloren

gegaan. De tekst der H. Schrift is derhalve alleen in

afschriften tot ons gekomen. Deze afschriften hebben
alleen goddelijk gezag voor zoover zij met de hand-
schriften van de gewijde schrijvers o\ereenstemmen.

Dat de tekst, welken wij bezitten, wat betreft den

inhoud onvervalscht is, wordt ons niet alleen gewaar-

borgd door het leergezag der Kerk, maar kan ook

bewezen worden uit de vergelijking van de oude

handschriften.

Men kan echter niet beweren, dat de tekst in zijn

geheel onveranderd gebleven is. Vooral in het O. T.

zijn vele tekstveranderingen binnengeslopen, waarvan
men als oorzaken kan aangeven de ontwikkeling van
de Hebreeuwsche taal, de invoering van het kwadraat-

schrift, het ontbreken der klinkers, de gebrekkige

scheiding van woorden en zinnen, de onkunde of

onoplettendheid der schrijvers.

Eerst in de 2e eeuw n. Chr. begon men zich toe te

leggen op het behoud van den bestaanden tekst, welke

sindsdien met pijnlijke zorgvuldigheid werd afge-

schreven. Om verdere veranderingen onmogelijk te

maken, telde men de woorden en de letters en teekende

men alle bijzonderheden en eigenaardigheden van den

tekst aan. Men noemde de verzameling dezer aantee-

keningen Massora (overlevering) en de rabbijnen, die

zich daarmede bezig hielden, Massoreten. Van de 7e

tot de 9e eeuw voegden deze Massoreten de klinker -

teekens aan den tekst toe, zoodat ook de uitspraak

vastgelegd werd.

De tekst van het N. T. is over het algemeen veel

zuiverder bewaard gebleven, wat te verklaren is uit

het geringe tijdsverloop tusschen het ontstaan van het

N. T. en dat van de oudste nog bestaande afschriften.

Het is de taak der tekstcritiek, met behulp van de

handschriften, van de vertalingen en van de aanhalin-

gen in de niet-bijbelsche literatuur, den tekst van het

O. en N. T. zooveel mogelijk in zijn oorspronkelijken

vorm te herstellen.

De indeeling van den b. in hoofdstukken stamt van

kard. Stephanus Langton (1228), de indeeling in

verzen van den Parijschen boekdrukker Robert

Estienne (1551).

Handschriften. De oudste, nog bestaande hand-

schriften van het O. Test. zijn uit de 9e en 10e eeuw
n. Chr.

;
in het geheel bezitten wij er meer dan 1500.

Deze bevatten alle den tekst der Massoreten. De eenige

vóór-Massoretische tekst is de kleine papyrus Nash,
die uit de 2e eeuw stamt en Ex. 20. 7—17 en Deut.

6. 4—5 bevat. Om den vóór-Massoretischen tekst te

kunnen vaststellen moet men dus zijn toevlucht nemen
tot de aanhalingen in den Talmud en in de oude Jood-

sche en Christelijke schrijvers, en vooral tot de oude
vertalingen.

Het getal der nog bestaande Gr. bijbelhandschriften

bedraagt bijna 4 000 ;
zij bevatten echter meestal slechts

een gedeelte van het N. T. De oudste (aangeduid door
Latijnsche letters) zijn in hoofdletters geschreven,

de jongere (aangeduid door Arabische cijfers) in loo-

pend schrift.
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De voornaamste Gr. handschriften zijn: de Codex

Vaticanus (4e eeuw), de Codex Sinaiticus (4e eeuw),

de Codex Ephraemi rescriptus (6e eeuw) en de Codex
Alexandrinus (5e eeuw).

Vertalingen. Daar de buiten Palestina wonende
Joden het Grieksch als omgangstaal gebruikten,

was een Gr. vertaling van het O. T. voor hen nood-

zakelijk. Deze vertaling ontstond te Alexandrië

in de jaren 300—130 v. Chr. Volgens de legende (vervat

in den brief van Aristeas) zou Ptolemeus II Philadel-

phos (285—246) een gezantschap naar den hoogepries-

ter te Jerusalem gezonden hebben, om het wetboek

der Joden voor de bibliotheek van Alexandrië te ver-

werven. De hoogepriester zond met het wetboek 72

geleerden, die het op het eiland Pharus in het Gr.

vertaalden. Daarom draagt de Gr. vertaling den naam
Septuaginta (zeventig). De Septuaginta stond tot in

de 2e eeuw n. Chr. in hoog aanzien, niet alleen bij

de Christenen, maar ook bij de Joden, zoowel in de

diaspora als in Palestina. Ook de gewijde schrijvers

van het N. T. bedienden zich bij hun aanhalingen

meestal van de Septuaginta. Daar de Christenen in

hun strijdschriften den Gr. tekst gebruikten, geraakte

deze ten slotte bij de Joden in ongenade, en zoo

ontstonden in de 2e eeuw de Gr. vertalingen van

Aquila, Theodotion en Symmachus.
Daar in Palestina het Hebreeuwsch langzamerhand

verdween en plaats maakte voor het Arameesch, werd

ook daar een vertaling noodzakelijk. Dit geschiedde

in den beginne mondeling bij de voorlezing in de

synagoge, en later schriftelijk. De Arameesche verta-

lingen noemt men Targumim (enk. Targoem = ver-

taling); de meest bekende Targoem is die van Onkelos,

welke alleen den Pentateuch bevat. — Omtrent den

tijd van Chr. ontstond de Samaritaansche vertaling

van den Pentateuch. — De verspreiding van het

Christendom in Noord-Afrika en Italië deed reeds

spoedig de behoefte aan Lat. vertalingen ontstaan.

De Lat. vertalingen, welke vóór Hiëronymus ontston-

den, vat men samen onder den naam „Itala”; zij gaan

gewoonlijk terug op de Septuaginta. In opdracht van

paus Damasus ondernam Hiëronymus een verbetering

van de Itala; bovendien vertaalde hij tijdens zijn

verblijf in Palestina het O. T. uit het Hebr. in het

Latijn (390—406). Na aanvankelijken tegenstand

verdrong de vertaling van Hiëronymus de andere

Lat. vertalingen en kreeg den naam van Vulgata

(de verspreide). Zij werd door het Concilie van Trente

8 April 1546 authentiek verklaard en voor kerkelijk

gebruik voorgeschreven. Onder paus Clemens VIII

verscheen in het jaar 1592 een verbeterde tekst van de

Vulgata, waarop in 1593 en 1598 een tweede en derde

uitgave volgden.

In de 2e eeuw ontstond de Syrische vertaling

(Pesjito); later werd de H. Schrift ook in het Koptisch,

Arabisch, Perzisch, Ethiopisch en Armeensch vertaald.

De oudste Germaansche vertaling is de Gotische

van bisschop Ulfilas (f 381). — Een samenstelling

van verschillende vertalingen van den b. noemt men
polyglotte. Zulke polyglotten ontstonden vooral in

de i6e en 17e eeuw. De oudste is die van kard. Ximenes,

die in Alkala verscheen (1520); daarop volgde in

1669—1572 de polyglotte van Antwerpen, ook wel

„Biblia regia” geheeten, omdat zij op kosten van

Philips II gedrukt werd.

Geloofwaardigheid. Wanneer men abstractie

maakt van de goddelijke inspiratie, dan dient

de geloofwaardigheid van den bijbel, evenals die

van elk ander boek, op wetenschappelijke wijze onder-

zocht te worden. Dat de b. ook op zuiver wetenschappe-

lijke gronden geloofwaardig is, volgt uit het feit, dat

de schrijvers, als oog- en oorgetuigen of door monde-
linge en schriftelijke overleveringen, op de hoogte

waren van de dingen, die zij schreven. Vervolgens

hieruit dat zij, als personen van hoogen zedelijken

ernst, den vasten wil hadden om niets anders dan de

waarheid mede te deelen. Voor zoover men hun getui-

genis door de vergelijking met andere, niet-bijbelsche

bronnen kan nagaan, wordt hun geloofwaardigheid

ten sterkste bevestigd. De voornaamste reden, waarom
men de waarheid der bijbelsche verhalen ontkent,

is het niet-gelooven aan de mogelijkheid van het

wonder. Gewoonlijk verwerpt men derhalve het

getuigenis van de gewijde schrijvers niet op weten-

schappelijke, historische gronden, maar om wille van

een wijsgeerige meening. Wanneer zich in den b.

moeilijkheden voordoen, welke nog geen bevredigende

oplossing gevonden hebben, mag men nog niet beslui-

ten, dat de gewijde schrijver dwaalde: men dient immers

rekening te houden met de mogelijkheid van een

verkeerde tekstoverlevering en met onze gebrekkige

kennis der oude geschiedenis.

Voor ons, Katholieken, berust de geloofwaardigheid

van den b. vooral op de inspiratie. Alles wat in de

H. Schrift geschreven staat, is onfeilbaar waar, omdat
zij onder goddelijke ingeving ontstaan is. Het spreekt

echter vanzelf, dat deze stelling alleen opgaat, wanneer

iets door den gewijden schrijver (en derhalve door

God) werkelijk geleerd en bevestigd wordt. Om te

beoordeelen, wat de schrijver wil leeren en bevestigen,

moet men vooral letten op den letterkundigen aard van

het geschrift. Een fabel of een parabel dient men niet

op te vatten als een werkelijke geschiedenis. Wat in

een streng geschiedkundig werk overdreven of zelfs

onwaar zou zijn, kan in een gedicht of in een populair

verhaal volstrekt met de waarheid in overeenstemming

zijn. Verder moet men in het oog houden, dat het doel

der heilige boeken was: de menschen godsdienstige en

zedelijke waarheden te leeren, terwijl al het andere

dient, om ofwel die waarheden op meer natuurlijke

en bevattelijke wijze mede te deelen, ofwel die waar-

heden vruchtbaarder te maken voor het leven. Daarom
heeft God het niet noodig geacht, den gewijden schrij-

ver in de profane wetenschappen een hoogere kennis

te geven, dan hij uit zich zelve bezat; zijn kennis van

deze dingen kan onvolmaakt en zelfs onjuist zijn,

evenals die van zijn tijdgenooten.

Er kan derhalve geen tegenspraak bestaan tusschen

den b. en de hedendaagsche natuurwetenschap. Omdat
de natuurwetenschap met het geestelijk heil van den

mensch volstrekt geen verband houdt, heeft de gewijde

schrijver ons daaromtrent ook niets willen leeren

en houdt hij zich zonder meer aan de opvattingen zijner

tijdgenooten. Wanneer deze voorstellingen valsch zijn,

dan volgt daaruit niet, dat de gewijde schrijver onwaar-

heid spreekt, want hij wil daaromtrent niets leeren of

bevestigen.

Wanneer men vraagt naar de verhouding tusschen

den b. en de historische wetenschap, dan moet het

antwoord anders luiden. Men kan niet zonder meer

zeggen, dat de gewijde schrijver ook in dit opzicht de

dwalingen zijner tijdgenooten deelde, want er zijn heel

wat geschiedkundige feiten, welke rechtstreeks of

zijdelings met ons godsdienstig of zedelijk welzijn

verband houden. De b. is immers grootendeels de

geschiedenis van Gods openbaring aan het menschdom.
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Op historisch gebied wil de b. wel degelijk ons iets

leeren, en het gaat dus niet aan om te zeggen, dat hij

slechts populaire geschiedenis, legenden en volks-

verhalen geeft. Wanneer men echter de vraag stelt,

of de b. de historische wetenschap beoefent in moder-
nen zin, dan moet het antwoord ontkennend luiden.

Omdat zijn doel, ook bij het verhalen van geschied-

kundige feiten, vóór alles godsdienstig is, streeft hij

niet naar volledigheid, bekommert zich weinig om de
juiste volgorde der feiten, om kleinere omstandigheden
van tijd en plaats, om de letterlijke weergave der
gesproken woorden, enz.

Mag men aannemen, dat de b. volksverhalen bevat,
d.w.z. verhalen met een geschiedkundige kern, maar
waarvan het overige verzinsel is, of vrome vertelsels,

welke volstrekt geen geschiedkundige waarde hebben
en alleen ter stichting zijn uitgedacht ? Zoolang de
Kerk geen uitspraak gedaan heeft, moet deze vraag
wetenschappelijk worden opgelost. Daarbij vermijde
men twee uitersten. Vooreerst mag men niet zonder
meer de mogelijkheid verwerpen, dat de b. volks-

verhalen en zelfs verdichte verhalen bevat, want dit

soort van letterkundige producten is niet in zich onge-
oorloofd en kon derhalve door den gewijden schrijver

gebruikt worden. Van den anderen kant mag men
evenmin om enkele moeilijkheden het historisch

karakter ontzeggen aan een of ander boek der

H. Schrift. Alleen zeer ernstige bewijsgronden geven
ons daartoe het recht.

Beteekenis van den bijbel in de Kerk. Het is

volstrekt onjuist, dat eerst Luther aan den b. de
plaats heeft bezorgd, welke hem toekomt. Er was geen
boek, dat in de eerste Christelijke tijden zulk een aan-
zien genoot als de b. Alle kerkvaders en kerkelijke

schrijvers geven in hun boeken bewijs van een buiten-
gewone kennis der H. Schrift. Ook in de middeleeuwen
bleef zij de voornaamste bron voor de studie der

theologie, en alle groote godgeleerden verklaarden
bij hun onderricht den gewijden tekst. De zgn. > armen-
bijbels zijn een bewijs, dat de kennis van den b. ook
onder het volk verspreid werd. Het veelvuldig gebruik
van den b. in de liturgie, zijn invloed op taal en letter-

kunde, op schilder- en beeldhouwkunst toonen duide-
lijk aan, welke een voorname plaats de b. innam in

het Christelijk leven.

Door de Hervorming, welke den b. als eenige ge-
loofsbron erkende, scheen de H. Schrift aanvankelijk
nog in waardigheid en aanzien te winnen. De inspiratie

werd door de oude Protestanten opgevat als een woor-
delijk dictaat van den H. Geest, waarbij elke invloed
van den menschelijken schrijver op de woordkeuze
ontkend werd; zij beweerden zelfs, dat de H. Schrift
in den loop der tijden geen enkele verandering had
ondergaan. Deze overdrijvingen, alsook de ontkenning
van de overlevering en van het kerkelijk leergezag,
welke alleen het feit der inspiratie kunnen waar-
borgen, baanden den weg voor de rationalistische
bijbclmethode, die den b. als een gewoon menschelijk
boek beschouwt. De strijd tegen het Protestantisme
veroorzaakte in de Katholieke theologie een nieuwen
bloei der bijbelstudie (in de 16e en 17e eeuw). In den
laatsten tijd werd de Katholieke bijbelstudie vooral
sterk bevorderd door de encycliek > Providentissimus
Deus van Leo XIII (18 Nov. 1893), door de instelling
der > Bijbel-commissie (1902) en van het > Pause-
lijk Instituut voor Bijbelkunde (1909), onder Pius X.

Bijbellezen. Daar de Katholieken door het
kerkelijk leergezag aangaande de waarheden van

geloofs- en zedenleer onderricht worden, is voor hen
het lezen van den b. niet noodzakelijk. Toch heeft de
Kerk het lezen van de H. Schrift, ook voor den leek,

als zeer nuttig aanbevolen. Door het lezen van den b.,

als zijnde een van de beide bronnen, waaruit de Kerk
haar leer put, wordt de kennis der geloofswaarheden
zonder twijfel verdiept. Daar de Kerk door Christus

als bewaakster van het geloof is aangesteld, heeft zij

het recht en den plicht te zorgen, dat de geloovigen
uit het lezen van den b. geen schade ondervinden.
Daarom is het de taak der Kerk uit te maken, welke
tekst echt en onvervalscht is, welke vertaling den
inhoud juist weergeeft en welke de zin van den gewij-

den tekst is. Dat het noodzakelijk is de lezing van den
b. door bepaalde maatregelen te leiden en te beperken,
blijkt uit de hopelooze verwarring, welke het beginsel

van het persoonlijk onderzoek onder de Protestanten
veroorzaakt heeft. Een algemeen en volstrekt verbod
van bijbellezing heeft in de Kerk nooit bestaan. Eerst
in de middeleeuwen, toen de ketterijen den gewijden
tekst voor haar dwalingen misbruikten, werden wette-
lijke bepalingen gemaakt, welke het lezen van den b.

beperkten. Deze bepalingen golden echter niet voor
de geheele Kerk. Daar het Protestantisme den b.

tot eenige geloofsbron verklaarde en allerlei vertalingen

verspreidde, verbood het Concilie van Trente liet

algemeene gebruik van niet kerkelijk goedgekeurde
bijbeluitgaven. In den index van verboden boeken,
door Pius IV in 1659 uitgegeven, werd het lezen van
den b. in de volkstaal alleen toegestaan met uitdrukke-
lijk verlof van den Apostoliscken Stoel, welke verta-
lingen kerkelijk goedgekeurd en van verklaringen
voorzien moesten zijn. Volgens de tegenwoordige
kerkelijke bepalingen is het lezen van den b. in de
volkstaal aan alle Katholieken toegestaan, mits de
tekst door de Kerk is goedgekeurd. Wanneer er ver-

klaringen aan toegevoegd zijn, is de bisschoppelijke

goedkeuring voldoende, doch anders is de pauselijke

goedkeuring vereischt.

Hermencutica. Onder dezen naam vat men de regels

samen, volgens welke de Heilige Schrift moet
verklaard worden. De voornaamste zijn de volgende.
Men moet onderscheid maken tusschen den letterlijken

en typischen zin der H. Schrift. De letterlijke zin kan
onderscheiden worden in den eigenlijken (den zin, die
aan de woorden krachtens hun oorsprong toekomt)
en den oneigenlijken of overdrachtelijken zin (die op
iets anders wordt overgedragen). Elke plaats der
H. Schrift heeft een letterlijken zin, hetzij eigenlijk,

hetzij overdrachtelijk. De b. kan echter, naast den
letterlijken, ook nog een typischen zin hebben, wTelke
niet door woorden, maar door zaken, personen of

gebeurtenissen uitgedrukt wordt. Deze typische zin
moet echter op den letterlijken zin berusten. Alleen
God, die door zijn voorzienigheid alles bestuurt,
kan door sommige zaken, personen of gebeurtenissen
iets toekomstigs voorafbeelden. Zulke voorafbeel-
dingen vinden wij vooral in het O. T. Een verklaring
in typischen zin is alleen dan geoorloofd, wanneer
de H. Schrift of de kerkelijke overlevering daarvoor
getuigen. Van den letterlijken en typischen zin moet
men onderscheiden de accommodatie of den toepasse-
lijke^ zin. Men neemt dan den tekst niet in den zin,
waarin hij door de H. Schrift bedoeld is, maar past
hem, wegens een zekere overeenkomst, toe op iets

anders. De woorden der H. Schrift worden vooral in
de kerkelijke liturgie vaak in toepasselijken zin ge-
bruikt. Zoo wordt bijv. de lofprijzing van Noë (Eccli.
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44. 17): „Hij werd volmaakt bevonden en ten tijde

der gramschap was hij een oorzaak van verzoening”

door de Kerk op de heiligen toegepast.

De regels, volgens welke men den zin der H. Schrift

leert kennen, kan men tot drie terugbrengen. 1° Voor

zoover zij een door menschen geschreven boek is,

moet zij met de gewone wetenschappelijke hulpmidde-

len verklaard worden. Men moet nagaan, in welke

beteekenis de woorden door de verschillende gewijde

schrijvers gebruikt worden, en uit den samenhang

moet men trachten af te leiden, welke beteekenis de

woorden op een of andere bepaalde plaats hebben,

terwijl men ten slotte ook niet verwaarloozen mag de

uiterlijke omstandigheden, waarin het boek ontstond:

tijd van ontstaan, persoon en karakter van den schrij-

ver, doel van zijn geschrift, enz. 2° Daar de H. Schrift

tevens een goddelijk boek is, mag men aan haar woor-

den nooit een beteekenis toekennen, welke een dwaling

bevat of in strijd is met Gods heiligheid; om dezelfde

reden mag men geen tegenspraak tusschen twee ver-

schillende teksten aannemen. 3° Daar ten slotte de

H. Schrift aan de Kerk ter bewaring en ter verklaring

is toevertrouwd, moet zij verklaard worden in over-

eenstemming met het kerkelijk leergezag. Men mag
derhalve bij de verklaring der H. Schrift niet in

tegenspraak komen met de beslissingen der Kerk, met
het overeenstemmend gevoelen der H.H. Vaders of

met de Katholieke geloofsleer.

Lit. : Algemeene werken: P. H. Höpfl

O.S.B., Das Buch der Bücher (1904); J. E. Belser,

Einlcitung in das N.T. (

21905) ;
E. Jacquier, Histoire

des livres du N.T. (4 dln. 81908) ;
F. Kaulen u. G. Hoberg,

Einleitung in die Heilige Schrift (3 dln. 51911) ;
F. Vigou-

roux, M. Bacuez en A. Brassac, Manuel biblique (4 dln.
151916—’20 ;

door de Kerk veroordeeld)
;
P. G. Groenen,

Alg. inleiding tot de H. Schrift, Gesch. van den tekst

(1917) ;
J. B. Holzammer, Handbuch zur biblischen

Geschichte
(
81926) ;

J. Mader, Allgemeine Einleitung

in das A. u. N. T. (

41926) ;
J. Goettsberger, Einleitung

in das A.T. (1928) ;
E. Kalt, Biblisches Reallexikon,

s. v. H. Schrift
;
der Grosse Herder, s. v. Bibel

;
Diction-

naire de la Bible, s. v. Bible, Ecriture sainte, Canon,

Inspiration, Testament ancien et nouveau.

Tekstuitgaven: a) van het O.T. : Hebr. tekst

:

R. Kittel, Biblia hebraica
(

21913) ;
v. d. Septuaginta:

E. Tischendorf, Vetus Testamentum graece (2 dln.

71887) ;
H. Barclay Swete, The old Testament in Greek

(3 dln. 1909) ;
v. d. Vulgata

;
P. M. Hetzenhauer, Biblia

sacra Vulgatae editionis (1914). Een Vulgata-commissie

werd in 1907 door paus Pius X ingesteld om den oor-

spronkelijken tekst der Vulgata te herstellen, met welke

taak de Benedictijnen belast werden
;

tot nu toe ver-

schenen Genesis (1926) en Exodus en Leviticus (1929).

b) Van het N.T. : F. Brandscheid, Novum Testamentum
graece et latine (2 dln. 31907) ;

E. Nestle, id.
(
91914)

;

J. Vogels S.J., id.
(

21922) ;
A. Merk S.J., id. (1933).

Nieuwere Katholieke vertalingen met commen-
taar : a) van het O.T. : De Heilige Boeken van het oude

Verbond (geschreven door verschillende Ned. Bijbel-

professoren; 1894 vlg.) ;
B. Schüfer, Kurzgefasster

wissenschaftlicher Commentar zu den Heiligen Schriften

des A.T. (1901 vlg.)
;
J. Nikel u. A. Schulz, Exegetisches

Handbuch zum A.T. (1912 vlg.)
;
F. Feldmann u. H. Her-

kenne, Die Heilige Schrift des A.T. übersetzt u. erklirt

(1923 vlg.) ;
deze drie laatste werken zijn nog niet vol-

tooid. b) Van O. en N.T. : J. Th. Beelen, Het Oude en

Nieuwe Testament, opnieuw bewerkt (1924 vlg. ; nog

niet volledig verschenen) ;
J. F. Alholi-Arndt, Die

Heilige Schrift des A. u. N.T. (3 dln. ö1925) ;
L. Cl.

Fillion, La Sainte Bible (8 dln. 71925) ;
A. Crampon,

La Sainte Bible (1928) ;
verschillende boeken v. h. O. en

N.T. werden vertaald en verklaard in de bekende serie

„Etudes bibliques” onder leiding van J. M. Lagrange O.P.

c) Van het N.T. : E. Dimmler, Das N.T. übersetzt,

eingeleitet u. kurz erklart (1925); Th. van Tichelen,

Het N.T. uit het Gr. vertaald (1926) ; F. Tillmann, Die

Heilige Schrift des N.T. (

21928 vlg.)
;
Het N.T., nieuwe

Ned. vertaling met aanteekeningen, uitgegeven door

„Petrus Canisius” (1931) ;
K. Rösch, Das N.T. übersetzt

u. kurz erklart (
51929).

Nieuwere niet-Katholieke vertalingen : a) van het O.T.:

W. Nowack, Handkommentar zum A.T. (1892 vlg.)

;

K. Marti, Kurzer Hand-Kommentar zum A.T. (1897

vlg.) ; E. Kautzsch u. A. Bertholet, Die Heilige Schrift

des A.T. (1922—’23). b) Van het O. en N.T. : Alhoewel

niet behoorend tot de nieuwere werken, verdient hier,

om zijn groote verspreiding en het groote aantal her-

drukken, vermeld te worden de zgn. Staten-Bijbel,

uitgegeven op last der Nationale Synode van Dordrecht

(1618—*19) ;
H. L. Strack en O. Zöckler, Kurzgefasster

Kommentar zu den Heiligen Schriften des A. u. N.T.

(1886 vlg.)
;
G. Ch. Aalders e.a., Korte Verklaring der

H. Schrift met nieuwe vertaling (1922 vlg.) ; F. M. T.

Böhl e.a., Practische Bijbelvertaling (1920 vlg) ;
de

beide laatste werken zijn niet volledig, c) Van het N.T.:

O. Baumgarten, W. Bousset, H. Gunkel e.a., Die Schrif-

ten des N.T. neu übersetzt u. für die Gegenwart erklart

(

41929). Keuters.

Bijbel in de kunst. In hoofdzaak geleid door de

schriftverklaring en de literatuur hebben de kunste-

naars de gegevens uit den bijbel op drievoudige wijze

aangewend. Ofwel a) ze hebben met hun middelen de

beschreven gebeurtenis naverteld: de histori-
sche voorstelling; ofwel b) ze hebben een gegeven

uit den bijbel gebruikt om er een Christelijke waarheid,

uitgedrukt in dogma of liturgie, mee te illustreeren:

de doctrinaire (ook wel eens minder juist:

symbolische) voorstelling; ofwel c) ze hebben meerdere

feiten uit het Oud en het Nieuw Testament in typolo-

gisch (= voorafbeeldend) verband met elkander

gegeven: de typologische voorstelling.

De vroeg-Christelijke kunst had

naast een historisch ook (en wellicht overwegend) een

doctrinair karakter. Geleid door gedachten, welke

de liturgie heden nog uitdrukt in de „ordo commen-

dationis animae”, illustreerde de grafkunst (cata-

comben, sarcophagen) de bevrijding van de ziel uit de

macht van den dood (offer van Abraham, Noë, Daniël,

Tobias, wonderen van Christus e.a.). Misschien hebben

voorst, als Adam en Eva met de slang, de boodschap

des Engels, de aanbidding der Wijzen, het doopsel

van Christus, het Avondmaal, enz. naast een histori-

schen ook een doctrinairen zin en wijzen dan op Christe-

lijke geloofswaarheden als den zondeval, de mensch-

wording, de sacramenten, enz. Van overwegend histo-

risch karakter zijn de cyclische voorst., die vanaf de

vierde eeuw voorkomen (zie Eusebius, Vita Constan-

tini 4. 36; H. Hiëronymus, Praefatio in lob.). Een

eeuw later reeds treft men cyclussen aan in hss.

(Josue-rol, codex purpureus van Rossano) en als

muurversiering in de kerken (S. Maria Maggiore

in Rome, S. Apollinare nuovo van Ravenna). Hoezeer

die cyclussen verbreid waren, blijkt uit beschrijvingen

van S. Paulinus van Nola en Prudentius. Van een

typologische voorst, gewaagt reeds Rusticius Elpidius

(5e eeuw): bekoring van Eva tegenover de boodschap

aan Maria, toren van Babel tegenover de nederdaling

van den H. Geest (gave der talen). Typologie wordt

ook aangetroffen op de houten deur der S. Sabina te

Rome, de Lipsanotheek van Brescia, het kistje van

S. Nazario in Milaan.

De Byzantijnsche kunst vertoont twee

tegenovergestelde tendenzen, die wellicht met de

opvattingen der bijbelexegese samenhangen, doch ook



559 Bijbel 560

voor een deel van stilistischen aard zijn: de gracieuze,

naar het \erklaren en de symboliek neigende Alexan-
drijnsche kunst en de stroef-realistische, meer op de
vertelling berekende Antiocheensche kunst. Tot aan
den beeldenstrijd overweegt het historische element,

zoowel in hss. als in kerkversiering (Syrische bijbel

in de Bibl. Nationale, van Parijs, Syr. 341, Topo-
graphia christiana van Cosmas Indicopleustes te Rome,
Vatic. graec. 6 997, wandschilderingen in Bawit,

Egypte). In de kerkversieringen verdwijnt het O. Test.

nagenoeg geheel, op de profetengestalten na (rots-

kerken in Cappadocië 10e—12e eeuw). In de hss.

(vooral na de 9e eeuw) komen slechts enkele deelen

van den bijbel (eerste 8 boeken, Kon., Profeten, Job
en vooral de Psalmen) voor uitbeelding in aanmerking.

Bij deze hss. maakt men met eenig recht onderscheid

tusschen de aan het hof gebruikelijke hss. (de aristo-

cratisch-Helleniseerende stijl) en de voor de kloosters

bestemde hss. (de monastiek-Oostersche stijl: Psal-

terium van Studion uit 1066, Britsch Museum; het

Chludov-psalter van Moskou). Cyclische voorst, verder

in de Zuid-Ital., Byzant. kunst (S. Angelo in Formis,

Palermo, Monreale enz.). Deze zijn echter vaak ook
typologisch tegenover elkaar gesteld. De voorst, uit

het Evangelie worden meestal teruggebracht tot die,

welke met de liturgische feesten verband houden.
Na een tijd van verval herleeft onder de palaeologen

(13e—15e eeuw) de Byzant. kunst weer en krijgen de

cyclische voorst, meer levendigheid in uitdrukking

en stoffage (bijv. de mozaïeken en schilderingen in de

Athos-kloosters). Het O. Test. wordt weinig of niet

voorgesteld, maar cyclussen, die het Marialeven, de
Kindsheid, wonderen en het lijden van Chr. geven,

zijn niet zeldzaam. Een geheel geïllustreerd Bijbelhs.

uit dien tijd is niet bekend, wel geïllustreerde commen-
taren en Psalters. Westersche motieven (Boom van
Jesse, e.a.) komen in de 17e en 18e eeuw in de Byzant.
kunst binnen.

De Westersche kunst tot aan de
Gotiek (13e eeuw) nam veel voorstellingsinhoud

uit het Oosten over (door bedevaarten, kloosters van
Oostersche monniken in het W., enz.). De oudste hss.

(bijv. de Ashbumham-Pentateuch) blijken geïnspireerd

op Koptische en Syrische modellen. De Iersche Bijbel-

hss. voegden hierbij eigen siermotieven. Een belang-

rijke opleving ondervond de bijbelillustratie in de
Karolingische Renaissance (schrijversscholen bij kapit-

tels en in kloosters). Men gaat de initialen versieren

met voorst, uit den bijbel (de D van het Drogo-sacra-
mentarium bevat den marteldood van den H. Stepha-
nus, de C de hemelvaart van Christus). Louter fantas-

tische voorst, worden aangebracht ter versiering van
de zgn. Concordantie-canones der Evangeliën (het

Godescalc-evangeliarium uit 781). Zoowel wat voor-
stellingsinhoud als wat stijlvorm betreft gaan hier
puur Hellenistische en Byzant. overlevering samen
(cf. het Evangeliarium van St. Gallen).

Deze Karolingische verluchtingskunst bleef van
invloed op het heele Westen tot in de 13e eeuw. Voor
de 11e en 12e eeuw kan men het volgend schema
aangeven: voorst, in groote initialen en volblad-
miniaturen of in friesvormige repen aangebrachte
reeksen van verluchtingen. Vooral het Evangelie,
het psalter en de Apocalypse (en hun commentaren)
werden geïllustreerd. Zeer opvallend zijn de Byzant.
invloeden op de Ottoonsche miniaturen in Bijbelhss.
en op de Exultet-rollen. Dikwijls inspireerden de hss.

de monumentale schilder- en beeldhouwkunst: zoo de

Farfa-bijbel het portaal van de kerk van Ripoll
(Spanje). De theologisch-allegorische geschriften geven
zoo nu en dan aan historische voorstellingen een sym-
bolisch of typologisch aspect. Typologisch bedoeld
waren de glasvensters door abt Suger in de kerk van
St. Denis aangebracht (ca. 1144).

De Gotische kunst (13e—16e eeuw) is

sterk historisch eenerzijds (de bogen der Fransche
kathedraalportalen en de muurvlakken van enkele
Ital. kerken als de Franciscus-basiliek in Assisië,

Baptisterium van Florence, enz.): zij geeft de heele

Bijbelsche geschiedenis of een belangrijk deel daarvan;
ze is sterk typologisch anderzijds: gaarne brengt men
cyclussen van het Oud en Nieuw Test. met elkander
in verband (het Nieuw is de voortzetting en vervol-

making van het Oud). Onder invloed van de Francis-

caansche godsvrucht (bijv. de Meditationes Vitae Jesu)

gaan de voorst, met grooter levendigheid zich tot het

gemoed richten. De systematiseerende invloed der

Summa’s doet zich gelden in de Bible moralisée

(waarsch. onder Dominicaanschen invloed ontstaan,

13e eeuw), waarvan het Speculum Humanae Salva-
tionis (Spieghel der menschelijcke behoudenisse) en
de Armenbijbel verkorte en gewijzigde afleidingen zijn

(14e en 15e eeuw).

De Renaissance houdt nog lang aan den
middeleeuwschen voorstellingsinhoud en -wijze vast.

Cyclische voorst, zijn bekend o.a. van Michelangelo
en vooral van Raffaël en Dürer. Daarna gaat het vast

program teloor, ieder schilder kiest willekeurig zijn

bijbelsche onderwerpen, ofschoon in onderdeelen nog
aan de traditie wordt vastgehouden.

In de kunst van de Barok en de Contra-
Reformatie domineert de historische voor-
stelling. Reeds sinds Van Eyck was de Ned. religieuze

kunst overwegend historisch, maar het vertellende

werd omgeven door vele symbolische en typologische

details. Dit karakter blijft zij ook in den tijd der Barok
(Rubens, ja zelfs Rembrandt en Vermeer) behouden.
Van Hervormde zoowel als van Katholieke zijde komen
in den loop der 17e eeuw vele geïllustreerde bijbels uit.

Bekende plaatsnijders voor bijbelprenten zijn Van
Sichem (voor 1646) en Jan Luycken.

Ook de nieuwere t ij d gaf enkele goede ver-

luchters van bijbels en bijbelsche geschiedenissen.

Zoo Gustave Doré, von Steinle, Julius Schnorr von
Carolsfeld en in de laatste jaren de Zned. Jos Spey-
brouck (die de Bijbelsche Gesch. van prof. Jos. Keulers
illustreerde). De Calvinist Eug. Burnand (1850—1921)
is vooral bekend om zijn geïllustreerde gelijkenissen

van Christus. Voor den grooten Bijbel van Amster-
dam (een internationale uitgave) leverden Bume-Jones,
Alma Tadema, Puvis de Chavannes, Gérome, Morelli,

Jul. de Vriendt, Segantini, Walter Crane e.a. hun
bijdragen. Engelsche schilders als Will. Hole e.a.

verzorgden den met platen in kleurendruk versierden
Anglicaanschen bijbel.

L i t. : Millet, Recherches sur 1’iconographie de
1’Evangile (1916) ; Ojetti, La Biblia nell’arte (1913)

;

Künstle, Ikonographie der christl. Kunst (I 1928).

Knipping.
Bijbelinvloed op de taal. De Bijbel zelf heeft veel

invloed uitgeoefend op den taalinhoud, dien
hij aanmerkelijk verrijkte. Dit is heel begrijpelijk

aangezien de volksgeest eeuwen lang in nauwe con-
nectie met het Bijbelwoord stond. Al vanaf de 14e
eeuw hebben wij Bijbelvertalingen in de landstaal en
steeds droeg de kanselpreek de sporen van den Bijbel.
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Reliëf van Meester Wiligelmo aan den dom te Modena :

Schepping van Adam en Eva; Zondeval.

Sarcophaag met bijbelsche voorstellingen.

Lateraansch Museum, Rome.
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Utrechtsch psalter. Illustratie bij Psalm 102.

Boven: de hemel. Onder: een engel kroont

den psalmist; deze verkondigt den menschen

God’s lof.

Utrechtsch psalter. Illustratie bij Psalm 111. Op

den voorgrond, midden: de godvruchtige deelt

aalmoezen uit aan de armen; links: de godde-

looze wordt verworpen.
Carolingische bijbel. Geschiedenis van den profeet Elias.

St. Paulus buiten de muren, Rome.



BIJBEL II

Paulus’ bekeering. Kopergravure van Jan Luyken.

' • .V ’/Vxy.

!§!
jJfeH

Joseph verklaart Pharao's droomen. Teekening van
Gust. Doré.

De wijze maagden halen den bruidegom in. Teekening
van Eug. Burnand.
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Zoodoende vindt men 1° vele hebraeismen en graecis-

men, omdat de Bijbel uit het Grieksch en het He-

breeuwsch vertaald werd, bijv.: het boek der boeken

i.p.v. het beste boek; aller treurspelen treurspel =
het treurspel bij uitstek; 2° vele woorden krijgen nieuwe

beteekenissen, bijv.: kruis, vleesch, wereld; talent

gaat geestesgave beteekenen ten gevolge van de

gelijkenis der talenten; 3° nieuwe woorden ontstaan,

bijv.: belazerd, dat samenhangt met Lazarus, een

melaatsche; een Benjaminnetje = het jongste kindje;

een zoutpilaar; een Judaskus; 4° oude woorden, welke

anders waarschijnlijk verdwenen zouden zijn, worden

nu door het Bijbelwoord bewaard, bijv.: fiolen van

toom, verzenen. Kortom, men heeft toespelingen,

beeldspraak en aanhalingen aan den bijbel ontleend.

Ook de taalvorm werd door de Bijbelver-

talingen terdege beïnvloed. L u t h e r’s Bijbelver-

taling had een enormen invloed op de vorming en de

verbreiding van de Hoogduitsche schrijftaal. Zoo heeft

ook bij ons de Staten bijbelvertaling
haar sporen nagelaten. Mede uit het feit dat velen van

hen, die deelnamen aan de Statenbijbelvertaling,

uit Zuid-Nederland kwamen (bijv.: Baudartius,

Gomarus, A. Thijsius, A. Walaeus), zijn de vele

Vlaamsche uitdrukkingen in onze taal te verklaren,

want al stelden zij zich op puristisch standpunt, toch

waren zij hierin niet geheel consequent. Zij voerden

bijv. ook de tegenstellingen in als: liggen, leggen;

sap, sop; u, uw; gene, geene; het wederkeerend voor-

naamwoord : zich. Ook voor de spelling hebben deze

Bijbelvertalers veel verdienste.

L i t. : J. Verdam, Uit de geschiedenis der Nederl.

Taal
(

41923) ;
A. W. Stellwagen, Roomsche woorden.

Woorden en uitdrukkingen der Roomsche Kerk (1902)

;

C. Zeeman, Nederlandsche Spreekwoorden aan den

Bijbel ontleend
;
E. Laurillard, Opgave en toelichting

van spreuken en gezegden in de volkstaal, aan den

Bijbel ontleend ;
J. Herderscheê, Namen en Spreekwijzen

aan den Bijbel ontleend
;
J. Heinsius, Klank- en buigings-

leer van de taal des Statenbijbels (1897). Weijnen.

Bijbelwoorden in spreekwoordentaal. Aan den

bijbel, als een der meest-gekende en gelezen boeken

in het bijbelvaste Nederland, wordt vanzelfsprekend

een zeer groot aantal spreekwoorden ontleend,

die in het dagelijksch gesprek zich ten slotte zoo

hebben ingeburgerd, dat ze voor een groot deel als

zoodanig nog maar half kenbaar zijn, zeer zeker voor

het minder-bijbelvast gedeelte; zeer zeker ook voor

vele Katholieken, die hun bijbelkennis helaas te vaak

beperken tot de ’s Zondags gehoorde epistel- en evan-

geliepericopen. Ofschoon in onze taal het spreekwoor-

den-aantal dat der citaten verre overtreft, kan men

bij de bijbelspreekwoorden, zoo goed als bij spreek-

woordelijke uitdrukkingen, zegswijzen, en zelfs bij de

stijlfiguren uit den Bijbel constateeren, dat hier een

der kenmerkendste eigenaardigheden gelegen is van het

lezende Nederlandsche volk; het pleit ten slotte even-

zeer voor een diep, beleefd geloof aan Gods woord,

als voor een gedegen zin voor practische, hoowel iet-

wat zwaarwichtige levenswijsheid.

Hier volgen een aantal spreekwoorden en spreek-

wijzen als een klein specimen en bij voorkeur die,

waarbij het bijbelverband is verloren geraakt.

Uit de M.E. is bekend: Bi den outaer wandelt, bi

den outaer leeft (1 Cor. 9.13); Qualec sayt, qualee

mayt (2 Cor. 9.6 ?); Quade tongen breken been (Prov.

25.15). Man en vrouw zijn één (Gen. 2.24; Mt. 19.5;

1 Cor 6.16; Eph. 5.31); Wraakroepende zonde (Gen.

4.10; 18.20; 19.13; Ex. 3.7; 22.23; Jac. 5.4); Iemands

hart gestolen hebben; hartedief (2 Reg. 15.6); Door

de vingers zien (Lev. 20.4); Een doom in ’t oog (Num.

33.55); Doodzonde (Deut. 22.26; 1 Joh. 5.16 en 17);

Op twee gedachten hinken (3 Reg. 18.21); De haren

rijzen ten berge (Job 4.15); (Niet) van gisteren zijn

(Job 8.9); Er gaat (mij) een licht op (Job 25.3; Ps. 96.

11; 111.4; Mt. 4.16); Tot hier en niet verder(Job 38.11);

R.I.P. (Ps. 4.9); Spreken is zilver (Ps. 11.7); Het

grondsop is voor de goddeloozen (Ps. 74.9); Hoogmoed

komt voor den val (Prov. 16.18); Den arme gegeven

is Gode geleend (Prov. 19.17); Vergeven en vergeten

(Jer. 31.34); Sursum corda (Tlireni 3.41); Dies irae

dies illa (Soph. 1.15); Ellenlange brief (Zach. 5.2);

Wat gij niet wilt, dat u geschiedt enz. (Tob.4.16; Mt.

7.12; Lc. 6.31); Wie met pek omgaat, wordt ermee

besmet (Eccli. 13.1) ;
Iets uitbazuinen (Mt. 6.2);

Te elfder ure (Mt. 20.6 en 9); Non possumus (Act.

4.20); Schandaal (1 Cor. 1.23); Bij de genade Gods...

(1 Cor. 3.10; 15.10); Dienstbare geest (Hebr. 1.14).

Lit.

:

J. Herderscheê, Namen en Spreekwijzen aan

den Bijbel ontleend ;
E. Laurillard, Bijbel en volkstaal

enz (
21901) ;

C. F. Zeeman, Nederl. spreekw. aan den

Bijbel ontleend; W. Moll, P. J. Veth, F. J. Domela

Nieuwenhuis, Bijb. Wdb. voor het Christel, gezin.

Brouwer .

Bijbelcommissie, pauselijke commissie ter

bewaking en bevordering der bijbelwetenschap onder

de Katholieken, ingesteld door Leo XIII, 30 Oct. 1902,

en bestaande uit eenige kardinalen en een 40-tal

Kath. biblisten (raadgevers, consultores) van ver-

schillende landen. Haar decreten hebben dezelfde

kracht als de beslissingen van de Romeinsche Congre-

gaties (Pius X, 18 Nov. 1907), en verschijnen sinds

1909 in de Acta Apostolicae Sedis. De B. verleent de

academische graden van licentiaat en doctoraat in de

bijbelkunde (Pius X, 23 Febr. 1904).

Lit.: J. Smit, Bijbelcommissie .... in Ned. Kath.

St. (1916, 321-324). Brans.

Bijbeldrama ontleent zijn stof aan den Bijbel.

Het middeleeuwsche b. heet mysteriespel en houdt

zich vooral bezig met het Nieuwe Testament. In de

16e en 17e eeuw was het b. zeer in trek, o.a. als school-

drama. Dan zoekt men de stof bijna steeds in het Oude

Testament (Susanna, Joseph van Egypte, Saul,

Samson, enz.); uit het Nieuwe werd bijzonder veel

behandeld de parabel van den Verloren Zoon. Steeds

beoogde men ermede een zedelijk doel. Geen dichter

heeft in het b. zulk een hoogte bereikt als Vondel;

hij heeft ook voor het goed recht van het b. gestreden

tegen de Calvinistische predikanten. Zijn beginsel

aangaande behandeling der stof was dit: „’t Geen Gods

boeck zeit noodzaeckelijck, ’t geen het niet zeit

spaerzaem, ’t geen hier tegens strijd geensins te zeg-

gen” (Opdracht Gebroeders). In de 20e eeuw beleefde

het b. in de Ned. letterkunde een krachtige opleving,

juist bij de Katholieken: C. Verschaeve, Smulders,

Frenken, v. Delft, Felix Rutten, H. v. d. Eerenbeemt,

A. Laudy (De Paradijsvloek). v. d. Eerenbeemt .

Bijbclcpos, > Patriarchade.

Bijbelgenootschappen stellen zich ten doel

den Bijbel in alle talen bij alle klassen der maatschappij

te verspreiden. Ze zijn alle van Protestantschen oor-

sprong. In Duitschland begon onder invloed van het

Piëtisme Hildebrand von Canstein te Ilalle ermee

omstreeks 1710. Vooral in de 19e eeuw kwam de groote

ontwikkeling. Het in 1804 te Londen opgerichte

Britsche buitenlandsche bijbelgenootschap (the Bri-

tish and foreign Bible-society) met talrijke afdeelmgen
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in Engeland en andere landen heeft een zeer groot
aantal bijbels verspreid in 566 talen en dialecten.

Naar het voorbeeld van het Engelsche genootschap
en dikwijls met zijn ondersteuning zijn in de meeste
Christelijke landen dergelijke onafhankelijke genoot-
schappen opgericht. Het Nederlandsche bijbelgenoot-

schap ontstond in 1814. Voor den Katholiek is het
lidmaatschap ongeoorloofd. Door de Kerk zijn die
bijbelgenootschappen en de verspreide bijbels meerdere
malen veroordeeld. Het voornaamste principe, dat
uit de doelstelling blijkt, kan niet door den Katholiek
aanvaard worden : dat namelijk de Heilige Schrift

de eenige en eerste geloofsregel is. Bovendien gebrui-
ken zij de bijbelcolportatie als een middel tot anti-
Katholieke propaganda. De vertalingen dragen een
min of meer Protestantsch karakter en zijn dienstbaar
gemaakt aan kettersche meeningen. Wetenschappe-
lijk staan de vertalingen over het algemeen niet op
hoog peil.

In 1914 is in Amsterdam een internationale confe-
rentie der bijbelgenootschappen gehouden.

Sinds 1902 bestaat in Italië de broederschap van
den H. Hiëronymus, die het Nieuwe Testament in

vertaling onder de Katholieken verspreidde. Ook in

andere landen, bijv. in Duitschland en Nederland,
wordt veel gedaan om Katholieke bijbelvertalingen

te verspreiden. In Nederland zorgt de Apologetische
Vereeniging Petrus Canisius voor de verspreiding.
L i t. : P. G. Groenen, Algemeene inleiding tot de

heilige Schrift. Geschiedenis van den tekst (1917)

;

R. Kilgour, The Gospel in many years (1925).

C. Smits.

Bijbclinstituut, > Pauselijk Instituut voor
Bijbelkunde.

Bijbelsche Geschiedenis, 1° de geschiedenis

der in de H. Schrift (O. en N. T.) geschilderde Open-
baring, vanaf het begin der wereld tot den dood der
Apostelen. Oude Testament : wereldgeschiedenis,
geschiedenis van het Joodsche volk. Trechter- of

wigvorm (Verbum 1932— ’33, blz. 139).
2° De voor school- en studiegebruik deze stof

behandelende werken. (Voor schoolgebruik, zie lijsten

in Jaarboek R. K. Centr. Bur. voor Opvoeding en
Onderwijs).

Methode. Idiographisch meer dan nomo-thetisch
(Verbum 1932— ’33, blz. 219 vlg.).

Alleen B. G. ? Bijbel alleen niet het Katli.

standpunt.

Geen B. G. ? Deze opzet gemotiveerd: geen
„fremden Stoffe im fremden Gewande”; anti-Semie-
tische tendenzen (bijv. Hamburg 1899); geen voor-
beelden uit Israëls verleden, liever heldenfiguren
uit de klassieke perioden.

Kath. standpunt: óók Bijb. Gesch. (naast
en bij den Catechismus; streven van Felbiger). Ver-
schillende richtingen: Schröberl wil in de B. G.
alleen een hulpmiddel, dat de jeugd op de hoogte
brengt van spraak en personen der H. Schrift, pracht
van illustreerend materiaal bevat voor de Catechis-
musverklaring en in vogelvlucht Gods Voorzienigheids-
plan met de menschen openbaart (Lelirb. der Katech.
1890, blz. 448; Lex. der Padag., Herder, II Katechese,
4e hfst.). Knecht ziet in de B. G. concreti-
zeering- in-voorbeelden der abstracte Catechismus

-

doctrien (Felbiger dito); ze levert daarbij bewijs-
materiaal voor dogma’s, completeert den Catechismus
(bijv. voorbeelden van deugden; daarom voor het Kath.
onderricht sterk bepleit door Ohler, Keiler, Schubert;

Panaretos Sophia), geeft inzicht in de ontwikkeling
der Openbaring, in het lijdensprobleem, in den samen-
hang van O. en N. T. Bij hem de analyse van den leer-

inhoud veruit het voornaamste (Prakt. Komment.
z.B.G. 241913, blz. 6). Heden ten dage zeer veel waarde
gehecht naar het voorbeeld van St. Augustinus en
Fénélon aan pakkende, levende, historisch zuivere
feitenweergaaf (Bergmann, Weigl, Kautz). Het vraag-
stuk van de plaats der B. G. in het godsdienstonder-
richt werd besproken o.a. op het tweede Catech. Con-
gres te München 1928. Deken Karl Raab verdedigde
een samengaan van beide, althans op scholen voor
voorbereidend hooger onderwijs. Daardoor een
„Lebensbuch”, grootere diepgang der godsdienstige
waarheden, tijdbesparing voor de Catech., omdat
B. G. het aanschouwelijke grondleggende materiaal
levert met gelegenheid dieper op de waarheden in te
gaan, meer kracht voor godsdienstige beleving; zoo
volgens Raab een opvoedkundige synthese van het
godsdienstige „leergoed”. Bergmann stelde voor:
de B. G. of juister de Christelijke Heilsopvpeding
volgens de Openbaring, in de H. Schrift vervat,
zelfstandig te geven op zulke scholen; waar-
heden, die én de B. G. én de Catechismus voorhoudt,
zouden volgens vast plan óf in de B. G.-les óf in de
Catech. worden behandeld. Hij hoopt hierdoor tijd

te winnen om bijv. St. Paulus’ leer breeder te
bespreken.

Hulpmiddelen. Projectie, kaarten, teekenen, pro-
fielen van het H. Land, Jerusalem, Bethlehem.
Eischcn voor B. G.-platen. Aesthetische:

kunst in meest goeden zin, duidelijk, eenvoudig,
historisch en geographisch juist, liefst gekleurd (meer
indruk)

;
paedagogische: kunstenaar gebon-

den aan de leerstof; „het” moment weergeven; zóó
groot, dat de klas ze volgen kan; godsdienstige:
negatief: nooit aanstoot gevend; positief: door en door
Katholiek.

Wanneer plaat laten zien?

Verschillende

opvattingen.

Wat ervoor? Wat ertegen?

a) Met plaat

beginnen.
Plaatsvoorstel-

ling appercep-

tiesteun voor
wat volgt (Wan-
gemann, Ranke,
Palmer, Schu-
mann en ande-
ren).

„Unstatthaft,

weil es nur die

Neugierde des

Kindes reizt und
dasselbe wah-
rend der Erzah-
lung zerstreut”

(Kehr).

b) Bij begin
der vertelling.

De kinderen
volgen die op
de plaat.

0 o g en oor ge-

boeid (Kehr,
Bormann).

De plaat trekt

méér dan het
verhaal; zien

en hooren zoo
lastig parallel.

c) Als de vertel-

ling gekomen
is tot het mo-
ment, dat de
plaat voorstelt.

Zooveel moge-
lijk zintuigen

werken mee om
de aandacht te

boeien voor het
hoogtepunt der
les.

Als bij b), maar
minder.
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Verschillende

opvattingen.

Wat ervoor ? Wat ertegen?

d) Na de vertel-

ling, bij de be-

spreking, die er

dieper op in-

gaat.

Apperceptie-

materiaal het

geschiktst bij de

bespreking.

e) Bij de toe-

passing.

Plaat geeft een

vorm der toe-

passing (o. a.

Rein, Pickel,

Scheller, Kahle).

Toepassing van
het aanschouwe-

lijk materiaal,

ja; niet van de

moreele les, die

gegeven wordt.

(zie Ztschr. für Kath. Rel. Unterr., 5e jg. 1928, 68-72)'

L i t. : Faulhaber, Die B.G. im R.U. der Volksschule,

in Zeitfragen u. Zeitaufgaben ;
Knecht, Kommentar z.

B.G. ; G. Rensing, Lebensvoller Bibl. Unterricht (1927)

;

F. Weigl, Der Unterr. in der B.G. (1922) ;
H. Kautz,

Neubau des Kath. Rel. Unterr. (1923 vlg.) ;
P. Berg-

mann, Bibl. Leben (1920) ;
id., Neugestaltung der B.G.

(1925); id., Die Psychol. Behandlimg der Bibl. Gesch.,

in Münchener Kath. Kurs (1907). Verdere literatuur-

opgave : G. Schreiner, Comes Catecheticus (1927)

;

Stonner, Bibellesung mit der Kath. Jugend (1933,

307-327) ;
H. Mayer, in Lex. für Theol. u. Kirche (s. v.

Bibl. Gesch.)
;
F. W. Bürgel, Over de geschiedenis der

B.G., in Padag. Lexicon (Herder, s. v. Katechetik en

Bibl. Gesch.) ;
id., in zijn werk : Geschichte des Rel.

Unt. — Voor godsdienstleeraar zijn aan-

bevelenswaard : J. Schuster u. J. B. Holzammer, Hand-
buch z. B.G. (2 dln.). Verder wordt hier verwezen naar

„Verbum”, rubriek exegetiek. Voor leeraar: Scherg,

Der Lehrer im R.U. ;
Schiefer, Didaktik u. Stilistik des

gesamten R.U. ;
Allgeier, Bibcl u. Schule

;
Weigl, der

U. in der B.G. (arbeidsschool). Voor hulpmidde-
len: Krones, die Neuzeitlichen Anschauungsmittel u.

ihr Didaktischer Wert für den R.U. Voor N. T. veel

realia bij : Willam, Das Leben Jesu im Lande u.

Volke Israël
;
O.T. en N.T. : Muré en Keulers. Voor het

H. L ij d e n : Groenen. Bogaartz.

Bijbelsche theologie is de wetenschap, die tot

opgave heeft de vaststelling van de religieuze waar-

heden, die in den Bijbel gevonden worden. Zij wordt

verdeeld in theologie van het Oude en theologie van

het Nieuwe Testament. De b.t. heeft niet tot doel de

schriftuur-argumenten voor een bepaald geopenbaard

leerstuk bijeen te brengen, maar zij wil het dogma en

de zedenleer vaststellen naar den voortgang der open-

baring. Schellekens.

Bijbelvertalingen. A) Oud-Germaansche

talen. 1° In het Gotisch werd een aanzienlijk

gedeelte van de H. Schrift vertaald door den Ariaan-

schen bisschop Wulfila (4e eeuw). Als grondtekst

diende de Grieksche recensie in gebruik te Konstan-

tinopel (recensie van Lucianus den Martelaar). Zijn

zeer letterlijke overzetting is ontegenzeglijk het

beste werk van dien aard in de Germaansche Oud-

heid. Hoewel Wulfila vele woorden en uitdrukkingen

heeft moeten smeden om de Christelijke begrippen weer

te geven, is hij er toch in geslaagd, zonder het Gotisch

taaleigen geweld aan te doen, een even sierlijke als

getrouwe vertaling te leveren. De ons bewaarde hand-

schriften (> Codex argenteus; palimpsesten te Milaan)

bevatten vooral brokken van het N.T. en zijn uit

Italië afkomstig. Na Wulfila schijnt op meer plaatsen

een revisie van den tekst onder invloed van den Lat.

Bijbel (Itala of Vulgata) plaats gevonden te hebben.

L i t. : Streitberg, Die gotische Bibel (Heidelberg

21919).
2° ïn het Angelsaksisch (oud-Engelsch)

bezit men : a) Psalmenvertalingen of juister: woorde-

lijke interlineaire glosseeringen van den Lat. psalter,

in de verschillende Angelsaksische dialecten (Northum-

bersch, oud-Mercisch, Kentisch, West-Saksisch). De

oudste proeven gaan terug tot de 8e eeuw; talrijke

volledige handschriften dagteekenen van de 9e tot de

11e eeuw. Gewoonlijk worden bij den psalter de hym-

nen en lofzangen uit het brevier gevoegd.

b) De vertaling van het Oude Testament door

Aelfric (ca. 955—1020) omvat de vijf boeken van

Moses, Josue, Rechters, deels in verkorten vorm.

Dezelfde schrijver bewerkte, naar zijn eigen getuigenis,

ook één boek der Koningen, Job, Esther, Judith en

Daniël, waarvan slechts een deel bewaard is.

c) De Evangeliën (niet de Brieven en de Hande-

lingen der Apostelen) bestaan in het Angelsaksisch in

vier naar tijd (10e tot 12e eeuw) en dialect (Northum-

bersch, Mercisch, West-Saksisch) verschillende ver-

talingen.

L i t. : Brandl, Englischc Litcratur in H. Paul,

Grundriss der germanischen Philologie (II Straatsburg
21901—1909).
3° Op het Vasteland: a) De oud-Neder-

frankische psalmenvertaling (> Oud-Nederlandsch).

Zie verder in dit artikel onder B).

b) In het oud-Saksisch (oud-Nederduitsch) zijn er

slechts sporen van een bewerking der Psalmen. De

> Heliand en Genesis zijn bijbelsche dichtwerken,

geen vertalingen.

c) Op Hoogduitsch gebied hebben tusschen de 9e

en 11e eeuw Psalmenvertalingen in de verschillende

dialecten bestaan (oud-Beiersch, oud-Alemannisch,

Rijn-Frankisch). Vooral te noemen de vertaling van >
Notker met deels Lat., deels Hoogduitsche glosseering.

d) Hoogduitsche vertalingen van het Evangelie.

De Monsee-Wiener Fragmente (handschrift thans te

Hannover en te Weenen) bewijzen het bestaan eener

vertaling van Mattheus reeds in de 9e eeuw. Van de

9e eveneens is de Hoogduitsche Tatianus, een har-

monie der Evangeliën, bewerkt naar den Lat. tekst

van Victor van Capua. Het handschrift (Lat. en oud-

Hoogduitsch), te Fulda geschreven, berust thans te

St. Gallen.

Zie nog > Diatcssaron en > Wulfila.

L i t. : G. Ehrismann, Geschichte der deutschen

Literatur bis z. Ausgang des Mittelalters (I München

2^932). Mansion.

B) Bijbelvertalingen in het Oud- en Middelneder-

landsch. In 831 was een „passio Domini in Theodis-

co” aanwezig op de bibliotheek van St. Riquier

(Ponthieu, toen nog Frankisch). Van toen af ook werd

de H. Schrift bewerkt (Altsaksische Genesis, Heli-

and, en Liber Evangeliorum, of Christ). In de 9e

eeuw waren de Psalmen vertaald (Wachtendoeksche

ps.) in Oost-Nederfrankisch (nog een twintigtal

bewaard, echter zuiver interlineair en mechanisch).

Vóór 1177 bestond er in het Luiksche een vertaling

der Psalmen cum omnibus glossulis door een doctor

flandricus: Lambert li Beges beroept er zich op voor

zijn vertaling in het Romaansch van de Handelingen

der Apostelen. De middeleeuwen door werd het Evan-

gelie in de volkstaal bewerkt, poëtisch (van den Levene

ons Heren, Van ons Heren Passie) of in proza: het

Leven van Jesus (dit of gedeelten er van, zooals het

Lijden, werden ook afzonderlijk verhaald of in grootere
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werken opgenomen); het Vita Christi van Ludolph
van Saksen werd, met weglating der geleerde deelen,
ook vertaald; het leven van Jesus, door Brugman,
enz. Het Oude Testament werd bewerkt in de Biblia
scholastica, vertaald als R ij m b ij bel, door Van
Maerlant. Uit de 13e eeuw reeds en oorspronkelijk
waarschijnlijk West-Vlaamsch dateert het beroemde
Limburgsche Leven van Jesus, de merk-
waardige vertaling van een Evangeliënharmonie
(volgens een tekst met nog vóór-Vulgatalezingen).
Vóór het einde der 14e eeuw reeds was de geheele H.
Schrift in de volkstaal overgezet. Er bestonden toen
twee zoogenaamde geschiedbijbels (omdat zij vooral
de verhalende deelen vertaalden): de Noord -Neder -

landsche geschiedbijbel van 1358 (?), die vooral bedoeld
is als geschiedenis van het Joodsche volk; de Zuid-
Nederlandsche geschiedbijbel, in twee deelen, volgens
de löe-eeuwsche handschriften voltooid in 1360 en
1361, meer een eigenlijke vertaling, met kantaantee-
keningen, verklaringen, toevoegsels van Biblia
scholastica.

Ontbreken: de Psalmen en de profeten, behalve Ez.,

Dan. en Hab. De Biblia scholastica werd gevolgd
voor Ez., gedeeltelijk voor Hab. en Esdr. Van enkele
deelen bestaan nog afzonderlijke vertalingen: van het
Hooglied, met of zonder glossen; Is., Jer. en Klaag-
liederen waren vertaald in 1384. Oud-Testamenti-

tische pericopen werden reeds in het West-Vlaamsch
vertaald in de 13e eeuw; een West-Vlaamsche ver-
taling van Epistelen en Evangeliën dateert van om-
streeks 1300. Het geheele N.T. was ook vóór het einde
der 14e eeuw overgezet: oudste hs. van 1399; andere
hss. bevatten afzonderlijke deelen. Joannes Scutken,
die N.Testamentische pericopen vertaalde, zou ook
de maker kunnen zijn van de oudst bewaarde vertaling
der Evangeliën. Misschien ook van een vertaling van
de Brieven, Handelingen der Ap., en Apocalypse.
Een Brab. vertaling van het N.T. heeft ook bestaan.
Van de Psalmen moeten gedeeltelijke of volledige ver-
talingen bestaan hebben, toen Geert Groot nog een
nieuwe begon, die tot een volledige uitgebreid werd.
Het oudst gedrukte Nederlandsch werk is d e

Bible in Duytsche (Delft, 1477) grooten-
deels volgens den geschiedbijbel van 1360, met toe-
voeging van het ontbrekende, echter zonder Psalmen;
deze werden drie jaar later gedrukt. Over de nu snel
elkander opvolgende drukken (vooral sedert de 16e
eeuw) van afzonderlijke deelen als over de vele Psal-
menbewerkingen moeten wij niet uitweiden; alleen
het voornaamste zij hier vermeld. De vroegste druk
der Vier Evangeliën is die bij Van Liesvelt, Antwerpen
1522, nog volgens de hss. Grootendeels herdruk van de
Bible van 1477 is nog het O.T. in 1525, te Antwerpen,
bij Hans van Ruremonde (toch Pentateuch en Psal-
men reeds volgens Luther’s vertaling). Nadat in 1522
een vertaling van het Mattheus-Ev. door Pelt volgens
de uitgave van Erasmus het licht had gezien, kwam de
vroegste vertaling van het N.T. volgens Luther’s
vertaling uit in 1523, bij Doen Pietersz. te Amsterdam
(nadruk van Adr. Van Bergen ?). De eerste volledige
bijbel (O. en N.T.) kwam uit in 1526 bij Van Liesvelt:
gedeeltelijk volgens Luther’s vertaling; bij hem zijn

dan vijf uitgaven van den geheelen bijbel verschenen;
de herdruk van 1542 met de aanteekeningen bepaald
in reformatorischen geest. Bij Vosterman te Antwer-
en verschenen van 1538 tot 1546 zes volledige bij-
els: navolging van den Liesvelt-bijbel, maar gewijzigd

in Katholieken geest volgens de correcties van Leuven,

die echter niet in alle uitgaven voldoende werden
uitgevoerd.

Onder de in Protestantschen zin gemaakte verta-
lingen der H. Schrift komen: die der Doopsgezinden,
door Nic. Biestkens (1560); die der Gereformeerden,
door Gotfried van Wingen (1662), bekend als Deus-aes
bijbel, die, herhaalde malen herdrukt en verbeterd,
nog in gebruik bleef na het verschijnen van den Sta-
tenbijbel in 1637. Aan Katholieke zijde bezorgde Nic.
Van Winghe, van het klooster van Bethleem bij Leu-
ven, een nieuwe vertaling (1548), waarin nog ruim
gebruik wordt gemaakt van de Bible van 1477, en die
tot grondslag diende voor de uitgave van de univer-
siteit van Leuven, bekend als Moerentorf-Moretus-
bijbel.

L i t. : C. H. Ebbinge Wubben, Over Mnl. vertalingen
van het Oude Testament (1903) ;

J. Bergsma, De Levens
van Jesus (z.j.)

;
A. Holder, Dat Lijden ende die passie

O.H.J.C. (z.j.)
;
P. G. Groener, Algemeene Handleiding

tot de H. Schrift (1917) ; C. G. N. De Vooys, in Tijdschr.
voor Ncd. Taal en Lett. (1924). V. Mierlo.

Nederlandsche bijbelvertalingen, gemaakt naar een
zelfden vasten grondtekst (de Vulgaat), helpen ons
door middel van vergelijking de specifieke taal van
een bepaalde streek te achterhalen, bijv. de West-
Vlaamsche vertaling van de Epistelen en Evangeliën
(1348) naast een Noord-Nederlandsche vertaling van
het N.T. uit de tweede helft der 14e eeuw; een Midden-
Vlaamsche vertaling naast een weinig jongere Hol-
landsche vertaling van de Apocalypse, enz. Opge-
merkt zii echter dat de Noord-Nederlandsche verta-
lingen uit die periode zelf vaak onder Zuid-Ned. in-
vloed staan. Latere bijbelvertalingen uit de eerste helft
der 16e eeuw droegen machtig bij tot het stichten
van een algemeen-Ned. schrijftaal en tot het opnemen
in die taal van vele elementen ontleend aan de volks-
taal. Zulks is bijv. het geval met de vertaling van het
N.T. door Com. Lettersnijder te Delft in 1624 „in
goeden platten duytsche” uitgegeven, met een zelfde
vertaling van den West-Vlaming Jan Utenhove in
1653—1556, waarin zelfs, alhoewel tevergeefs, be-
proefd werd Duitsche vormen, zooals am, dern, aver
(aber), wenn e.a., burgerrecht te doen verkrijgen.
L i t. : C. G. de Vooys, Gesch. v. d. Ned. Taal (1931,

53-55)
; Verzamelde taalk. Opstellen (II, 423-424).

Jacobs.

Bijbloemen, enkelbloemige late tulpen, die
zgn. „fijn” geworden zijn, zoodat er op den witten
ondergrond paarse of lila vlammen voorkomen. De
bollen werden voor grof geld verhandeld in den tijd

van den dwazen tulpenhandel (1634
—

’38). Ze worden
nu weinig of niet meer geteeld. Daarvoor in de plaats
zijn de Rembrandt-tulpen gekomen, dat zijn Darwin-
tulpen met gestreepte en geveerde bloemen. Bonman.

Byblos, Grieksche naam voor oude stad aan de
kust van Syrië, vanwaar reeds vóór 3000 v. Clir. de
Egyptenaren in bijz. schepen (Byblosvaarders) ceder-
hout, ccdcrolie en oogzalf haalden (vgl. Ez. 27.9).
De Egypt. naam Kepen of Keben komt overeen met
den Hebr. (bijbelschen) naam Gebal en den modernen
Arabischen naam Dzjebeil. De held van een bekenden
Egypt. roman, Sinoehe, kwam op zijn vlucht te Byblos.
Ook Wen-Amon beleefde er zijn avonturen. Ruim
70 der Amama-brieven (> Amarna) zijn uit of naar
B. geschreven. De Baala van B., door de Egyptenaren
met Hathor vereenzelvigd, wordt daarin vermeld.
Reeds E. Renan deed in B. opgravingen, doch belang-
rijk zijn deze eerst sinds 1921 (P. Montet en R. Dus-



569 Bijboek—Bijen 570

saud). Vgl. o.a. > Achiram. Voor B. in de H. Schrift,

> Gebal.

L i t. : P. Montet, Les Egyptiens k Byblos (Monu-

ments Piot, XXV, 237-272) ;
id., Byblos et 1'Egypte.

Quatre Campagnes de Fouilles k Byblos 1921—1922

—

1923—1924 (Parijs 1928) ;
Atlas (ibid. 1929). Simons.

Byblos is vooral bekend om een tempel, vlg.

een Romeinsche munt uit twee heterogene deelen

bestaande: een Phoenicische tempelhof, omsloten door

vier muren met pijlers, en een Griekschen zgn. > tem-

plum in antis; vindplaats tevens van een bronzen

beeld van Hercules bij den Hesperidenboom.

Bijboek is een boek, waarin een nadere specifi-

catie wordt gegeven van, in dag- en hoofdboeken

samengevatte, gelijksoortige vermogensbestanddeelen.

In het dubbel-boekhouden, speciaal in de Engelsche

methode, vormen sommige b. deelen van het gesplitste

grootboek en heeten dan subgrootboeken. Het b.

wordt in het dubbelboekhouden niet gejoumaliseerd.

C. Janssens.

Byciskala, grot van, in Tsjecho-Slowakije,

woonplaats uit het Palaeolithicum.

Bij-den-wind of aan-den-wind zeilt

men, indien de wind van voren inkomt, en de hoek,

dien het schip met den wind maakt, zoo klein

mogelijk is.

Bydgoszcz (Duitsch: Bromberg), Poolsche stad

in de prov. Poznan; 116 000 inw. (70% Kath.).

Brouwerijen en houthandel, belangrijk spoorweg-

station aan de lijn naar Gdynia.

Bijdraaien is bij het zeilen met tegenstaande

fok en het roer aan leizijde tegen den wind in gaan

liggen, zoodat het schip zeer weinig vaart maakt.

Bij stoom- en andere schepen is dit vaart minderen

in de richting van een bepaald schip of voorwerp.

Bijdrage (leer der financië n). De

bijdrage is een bestemmingsheffing, welke de bijzon-

derheid heeft, dat de groep van hen, die haar

opbrengen, door de besteding van haar opbrengst een

bijzonder voordeel van de overheid verwerft. Bijv.

de wegen- en rijwielbelasting in Ned.; de opbrengst

van deze bel. wordt aangewend voor den aanleg van

nieuwe wegen en de verbetering en het onderhoud

van bestaande wegen, waardoor in het bijzonder de

gebruikers van motorrijtuigen en rijwielen, die deze

bel. moeten opbrengen, worden gebaat (voor andere

voorbeelden van bijdragen, > Belastingwetgeving

in Ned. III A). — Het onderscheid met de retributie

ligt hierin, dat geen enkele betaler van een bijdrage

individueel aanspraak heeft op den over-

heidsdienst, welke uit de opbrengst van de bijdrage

wordt gefinancierd; het voordeel van dezen overheids-

dienst is enkel aanwijsbaar voor de groep, die de

bijdrage opbrengt. Economisch behooren de bijdragen

tot de belastingen (deze meening wordt niet algemeen

aanvaard); juridisch zijn zij in Ned. op een enkele

uitzondering na als belasting geconstrueerd.

L i t. : v. d. Dries, Bestemmingsheffingen ;
Bordewijk,

Theorie der bel. ;
Cort v. d. Linden, Leerboek der finan-

ciën
;
Smeets, Juridisch begrip „Belastingen” en aldaar

verder vermelde literatuur. Smeets.

Bijdragen voor de Geschiedenis van het

Bisdom van Haarlem, verzameld en uitgegeven

op last van den bisschop. Het tijdschrift verschijnt

sinds 1872.

Bye, een uitdrukking voorkomend in de punten-

telling van het cricketspel. Als de bal den batsman

voorbijgaat, zonder hem of zijn bat te raken, mogen er

runs op worden geloopen. Deze punten worden geteld

als byes. Bij het tennisspel is b. het overgaan in de

volgende ronde zonder wedstrijdpartij, hetzij ten ge-

volge van loten, hetzij wegens niet opkomen van de

tegenpartij.

Bye, Corn. de, Augustijn, S. Theol. Doctor;

* 1540 te Den Haag, f 1614 te Brussel. Geprofest te

Granada 1559; missionaris in Mexico 1563—1585.

Daarna vicaris-generaal in Ierland, Schotland,

Engeland en België. Vanaf 1600 verbleef hij te Brussel,

waar hij in geur van heiligheid stierf.

Lit.

:

Curtius, Vir. illustr. O.E.S.A. (Antwerpen

1636, 207-227). V. d. Bom.
Bijeljina of B

j
e 1 i n a, stad in Zuid-Slavië

(44° 44' N., 19° 12' O.), in vruchtbaar heuvelland;

11 000 inw., waarvan ongeveer de helft Mohamme-
danen. De omgeving levert pruimen en varkens.

Bijen. I. A) Honigbij (Apis mellifica). Evenals

mieren, wespen en hommels leven de bijen in kolonies.

Een bijenkolonie is echter niet als een roekenkolonie,

een samenwonen van vele individuen, die elk hun eigen

bestaan voeren. Werkbijen, koningin, darren, raten

en broed vormen samen een eenheid, die men „de bij”

noemt. Verbreking van den band, die hen samenhoudt,

kan noodlottig zijn voor een deel, zelfs voor het geheele

bijenvolk. Werkbijen, geplaatst buiten het verband

met het moedervolk, halen zelfs voor eigen onderhoud

geen voedsel meer en gaan onherroepelijk verloren.

Een normaal bijenvolk heeft één moederbij of koningin,

30 000 k 40 000 of meer werksters en in den zwermtijd

eenige honderden darren.

B) Koningin. De koningin of moederbij is het

eenige eierleggende wijfje in den korf. Alle bijen en

darren der kolonie zijn van haar afkomstig. Kalm
wandelt zij over de raten van cel tot cel, onderzoekt

iedere cel even, laat het achterlijf er in zakken om

haar ei te leggen. Dit ei staat als een wit staafje recht

op, op het midden van den bodem der cel. Onafge-

broken gaat ze voort met eieren leggen, meer dan

1 000 per dag. Tijd om voedsel te gaan opnemen is er

niet; dit wordt haar voortdurend door jonge werk-

bijen toegereikt. De imker kent de koningin aan haar

lang achterlijf en weet haar uit een zwerm van duizen-

den bijen meestal in zeer korten tijd te vinden.

C) Werkbij. In aanleg komt de werkbij zeer veel

met de koningin overeen ;
zij echter is een onvruchtbaar

wijfje. Toch neemt ze een deel van de taak van het moe-

derschap over; ze is nl. de voedster van de uit de eieren

geboren larfjes. Jonge werkbijen scheiden in de kop-

klier een eiwitrijk sap af, melksap, waarmede jonge

larven en de koningin gevoed worden.
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Of uit een ei een werkster of een koningin zal groeien,

hangt alleen van dat voedsel af. Ontvangt de larve
na drie dagen minder melk, doch honig, dan blijven

de eierstokken rudimentair en ontstaat een werkbij.

Wordt de larve met het eiwitrijke voedsel gevoed tot

ze volgroeid is, dan wordt ze een koningin. In
koninginnecellen ziet men de larve in de „melk”
liggen.

D) Dar. Het bijenvolk is een amazonen-staat.
Het mannelijke element wordt slechts in den zwermtijd
geduld. Is de zwermtijd voorbij, dan worden de
mannetjes, darren, uit het volk geweerd. De imkers
spreken van darrenslacht; waarschijnlijk sterven ze

echter van honger. De dar is grooter dan de werkbij,

heeft geen angel cn steekt dus niet. Aan het werk in

den korf doet hij niet mee en vliegt ook niet uit om
voedsel te zoeken.

De ontwikkeling van ei tot koningin duurt 14 dagen,

een werkbij heeft 21 dagen noodig en een dar 24 om
volwassen te zijn.

E) Zwermen. Het zwermen geschiedt meest in Juni.
Als voorbereiding tot het zwermen ziet men de darren
verschijnen. Is het volk zwermrijp, dan worden de
moercellen aangezet; deze zijn rond en hangen met de
opening naar beneden. Zoodra de moercellen geslo-
ten zijn, kan de zwerm verwacht worden. De oude
koningin verlaat met haar aanhang den korf; ze
vliegen gonzend een tijd om de standplaats rond
en verzamelen zich aan den tak van een boom of
stniik tot een grooten tros. De imker schudt den
bijentros in een ledigen korf en geeft hem een plaats
in den bijenstal. Heeft de imker den zwerm niet
opgemerkt, dan zijn intusschen een aantal bijen van
den zwerm uitgetrokken, om in den omtrek te
speuren naar een woning, en na eenigen tijd, soms

pas den volgenden dag, laat de bijentros zich los en de
geheele zwerm volgt de speurbijen naar de nieuwe
woning. Meestal

volgen na dezen

eersten zwerm,

voorzwerm ge-

noemd, nog na-

zwermen met jon-

f
e koninginnen.

)e nazwerm kon-
digt zijn komst een

paar dagen te vo-

ren aan door het

„tuut, tuut”, dat

de reeds uit de
cel geloopen jonge

moer doet hooren.

F) Bijenraat. Is

de zwerm in een

nieuwe woning,
dan begint hij ra-

ten tebouwen.Was
zweetende bijen

hangen onbeweeglijk in lange guirlandes aan elkaar
en het was scheidt zich af onder aan de ringen van het
achterlijf, waar het fijne witte schubbetjes vormt, die
met de kaken gekneed en tot raten verwerkt worden.
De raten hangen loodrecht op ongeveer 1 cm afstand
evenwijdig naast elkaar en bevatten aan beide zijden
zeshoekige cellen. De cellen dienen tot berging van
voedselvoorraad, ook worden er de jonge bijen in

gekweekt. Nadert de zwermtijd dan worden groote
cellen gebouwd, waarin darren gekweekt worden.
Werkster- en darrencellen staan ongeveer horizontaal.
Alleen de koninginnecel, die slechts in den zwermtijd
gebouwd wordt, is naar onder gericht. Is de koningin

Stuk honigraat met (links) gesloten
cellen (iets vergroot).

ontijdig uit een volk genomen of verloren gegaan,
dan worden werkstercellen, die nog eieren of larven,
jonger dan 3 dagen bevatten, tot koninginnecellen
verwijd. Deze zgn. redcellen zijn kleiner. Vaak is ook
de daaruit geboren koningin kleiner en minder vrucht-
baar.

Imkers gebruiken kunstraat. Deze benaming
is niet geheel juist, want het zijn geen raten, maar
dunne wasplaten met indrukken zooals de bodem der
cel. In de bijenwoning opgehangen, worden de was-
platen tot raten uitgebouwd. De plaat vormt den

Koninginnecel (1 y2 x w. gr.).
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middenwand van de raat. Er behoeft nu minder was
gezweet te worden, want de bijen gebruiken voor de

celwanden meest was van de plaat, bovendien krijgt

de imker regelmatig gebouwde raten en weinig darren-

raat.

G) Bijenwoningen. Sedert eeuwen is als bijenwoning

gebruikt de ronde korf, van stroo gevlochten (> Bijen-

korf). In den korf zitten de raten vast aan den korfwand

en worden door houten spijlen gesteund. In de laatste

tientallen van jaren wint meer en meer de houten

bijenkast veld. In de kast zitten de raten iri raampjes

van dunne latjes. Deze raampjes kan men uit de

bijenwoning nemen. De kast heeft wat men noemt
lossen bouw, terwijl de korf vasten bouw heeft. Losse

bouw is voor den imker van groot voordeel voor het

gemakkelijk en grondig behandelen der volken, vooral

in den zwermtijd, en niet minder voor het winnen van
mooien honig en het wegnemen van den honig.

De korfimker doodt de bijen met zwaveldamp om
den honig te oogsten. Voor de minder kapitaalkrachtige

imkers der heidestreken, dus juist voor de groot-

imkers, zijn kasten te duur en daarom blijft in de

landstreken korfbijenteelt nog hoofdzaak.

II) Bijensteek. Bijen hebben een angel om zich te

verdedigen. Die angel is verbonden met een blaasje,

dat bijengif bevat. Steekt de bij een mensch, dan
wordt de angel met het gifblaasje afgerukt. Omdat de

deelen van den angel na het afbreken nog geruimen

tijd langs elkaar op en neer blijven bewegen, vloeit

meer gif op het wondje. Spoedig den angel verwijderen

zonder het gifblaasje te knijpen kan dus pijn en

opzwelling verminderen. Bijen gebruiken haar wapen
vaak tegen bijen uit andere korven, die haar honig

zoeken te rooven. Een gestoken bij zwelt niet, maar
krimpt ineen en sterft onmiddellijk. Ook de koningin

heeft een angel, maar gebruikt dien bijna uitsluitend

om een mededingster te dooden. Een mensch wordt

hoogst zelden door een bijenkoningin gestoken. De
dar mist den angel. De bijensteek geldt als een middel
tegen rheumatisme. Niet ieder gestel verdraagt echter

de werking van bijengif. Sommigen worden ziek na
een enkelen bijensteek.

I) Bijenrassen. In Nederland en aangrenzende

landen houdt men meest de donkerkleurige bij. Vooral

door amateur-imkers worden de laatste jaren bijen

ingevoerd uit Italië en Krain. De eerste heeft gele

ringen op het achterlijf, de laatste lijkt wat lichter dan

onze bij door grijze beharing op de chitine-ringen.

Men roemt de zachtzinnigheid en vlijt dier rassen.

De bij van Cyprus is bekend om haar steekwoede.

In Nederland gaan de eigenschappen van Italiaan en

Krainer door kruising met inlandsche darren spoedig

verloren. Waarschijnlijk ook, omdat de bij, hoewel

door den mensch bij het huis gehouden en verzorgd,

haar wilde natuur heeft behouden en zich aanpast bij

het klimaat van de streek. In Amerika houdt de daar

ingevoerde Italiaansche haar kleur, ze is er zelfs geler.

J) Bijenwas. De imkers verkrijgen het was door de

raten te smelten en daarna uit te persen. De bijen

bouwen de raten van zuiver was wit of geel. Met
ieder geslacht jonge bijen, dat er in geboren wordt,

blijft er spinsel en onreinheid in achter en de raten

worden donkerder tot bijna zwart. Ook blijft er een

overschot van niet gebruikt stuifmeel in achter. Deze

onreinheden moeten door persen en weer opsmelten

verwijderd worden. In fabrieken wordt langs chemi-

schen weg een grooter percentage was uit de raten ver-

kregen. Bereide was komt in den handel in den vorm

van koeken. Bijenwas is geel tot oranjekleurig. S.g. 960;

smeltpunt ca. 62° C. Bij ca. 29,5° C. wordt het zacht

en kneedbaar. Aan het zonlicht blootgesteld, bleekt het.

Ook op chemische wijze kan het was gebleekt worden.

Door het bleeken verandert de samenstelling van het

was en ook zijn eigenschappen. Bijenwas is de laatste

jaren veel door het goedkoopere ceresine verdrongen.

Door was in terpentijn op te lossen verkrijgt men
boenwas.

Behalve was verwerken de bijen ook een harsachtige

stof, voorwas of propolis genaamd. Ze bekleeden

er de wanden der woning mee, stoppen elk openingetje

of kiertje en vernauwen er den ingang mee.

Hoe de bij voorwas krijgt is niet bekend, vermoede-

lijk bereiden ze het zelf evenals was, gedeeltelijk halen

ze het van de knoppen der populieren.

K) Honig. In de honigkliertjes aan den voet der

bloemblaadjes wordt de nectar afgescheiden, die door

de bijen als een waterige vloeistof in haar korven wordt

gebracht. Eerst in de onderste cellen gestort, inge-

dampt en verder bewerkt, wordt het in het boven-

gedeelte der raten opgeborgen en met een wasdeksel

afgesloten. Het is bestemd tot wintervoorraad.

Honig verschilt in kleur, geur, smaak en vloeibaar-

heid naargelang van de bloemen, waarop ze gewonnen
is. Zoo is klaverhonig helder geel cn vloeibaar, koren-

bloemenhonig groenachtig bruin, heidehonig rood-

achtig geel en geleiachtig. Doorgesneden cellen van

klaver- en korenbloemenhonig loopen leeg; in door-

gesneden cellen van heidehonig blijft de honig staan.

Honig wordt gebruikt als raathonig en als zeem-

honig. Goede raathonig moet zitten in witte onbebroede

raten; moet doorschijnend zijn en verzegeld. Honig
uit de raat wordt verkregen door den honig met een

centrifuge uit de raten te slingeren (slingerhonig)

of door persen (pershonig).

Pershonig gaat meestal naar koekbakkers. Bijna alle

honig, vooral honig uit de raat, kristalliseert vrij

spoedig. Honig, die vloeibaar blijft, is doorgaans

vervalscht.

Versuikerde honig wordt weer vloeibaar door ver-

warmen (au bain marie). Boven 80° C. verhit verliest

hij in waarde. Honig wordt geroemd als een gemakkelijk

verteerbaar en zeer gezond voedingsmiddel. Groote

hoeveelheden honig worden uit Amerika en Nieuw -

Zeeland ingevoerd.

Voor koekbakkers is Bretagne-honig de beste, omdat
die veel boekweithonig bevat. In Nederland is, als

garantie voor zuiver Nederlandsch product, een rijks-

merk ingevoerd, dat de verpakking moet afsluiten.

L) Bijenziekten. In deze streken zijn de bijen gezond.

Elders komen besmettelijke ziekten voor, vooral van

het broed (vuilbroed), die geheele bijenstanden

kunnen verwoesten. In onze streken komt roer voor;

het is eigenlijk geen ziekte, maar een ophooping van
darmstoffen door langdurige koude, die uitvliegen

belet. Een zachte dag, die gelegenheid geeft tot

een reinigingsvlucht, brengt genezing. N o s e m a

veroorzaakt in het voorjaar sterfte onder de bijen ;
na

Mei blijken de volken gewoonlijk hersteld. Het onder-

zoek der nosema wordt door dr. Winkel te Rotterdam
voortgezet.

Mijtziekte, ook krabbenziekte of ziekte van
Wight genoemd, wordt veroorzaakt door mijten in

de tracheeën (luchtbuizen). In Engeland vooral heeft

deze ziekte onder de bijenvolken groote verwoestingen

aangericht. In Nederland was ze tot nog toe onbekend,

echter voor kort in Zeeuwsch-Vlaanderen gevonden.
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Het invoeren van buitenlandsche bijenrassen is

niet zonder gevaar voor het mede invoeren van ziekten.

M) Bijenteelt. In vroeger eeuwen was bijenteelt

een belangrijke tak van het landbouwbedrijf. Sedert

honig en was door andere goedkoopere stoffen ver-

vangen werden, is de bijenteelt sterk achteruitgegaan.

De ontginning der heidevelden en het verdwijnen van
de boekweitteelt verminderen ook zeer de kansen op
een goeden honigoogst. Als bijverdienste vindt men de

bijenteelt beoefend op de zandgronden
;
daar treft men

nog in hoofdzaak den ouden ronden bijenkorf van stroo

aan. In andere streken geldt de bijenteelt in hoofdzaak

als liefhebberij. Deze wordt meest beoefend in houten

bijenwoningen (bijenkasten).

De beteekenis der bijenteelt geldt echter niet

alleen het winnen van honig en was, van zeer groot

belang ook is ze voor land- en tuinbouw door het

overbrengen van stuifmeel van bloem tot bloem, zonder

welk in vele gevallen geen vruchtzetting plaats heeft.

Omdat bij het honighalen iedere bij telkens weer

dezelfde soort bloemen bezoekt en andere soorten

voorbij gaat, zijn de bijen de voornaamste bestuivers.

Staan de boomgaarden in vollen bloei, dan zijn hommel
en wilde bijen, die alleen overwinteren, weinig in

getal, maar de in koloniën overwinterende honigbij

trekt met duizenden te velde. Sedert het begin dezer

eeuw is de bijenteelt weer in bloei toegenomen.

In Ned. werd in 1897 de Vereeniging tot Bevor-

dering der bijenteelt opgericht. Om leerkrachten te

krijgen voor onderwijs in bijenteelt stelde de Vereeni-

ging een examen in. De eerste, die daarvoor slaagde,

was de heer L. van Giersbergen. Deze werd benoemd
tot wandelleeraar der Vereeniging. Door zijn talent

om met imkers om te gaan en op boeiende manier alles

bevattelijk te verklaren, werden velen voor de bijen-

teelt gewonnen. In alle deelen van het land werden
afdeelingen der Vereeniging opgericht. Nu is een staf

van onderwijzers in bijenteelt over het land verspreid.

De Ned. regeering steunde de bijenteelt door het

beschikbaar stellen van gelden voor het onderwijs in

bijenteelt en door het verleenen van vrijdom van accijns

op suiker voor bijenvoedsel. Daar de Katholieke

imkers van het Zuiden van Ned. in organisaties

overeenkomstig hun geloof wilden vereenigd zijn,

scheidden zij zich in 1922 van de Vereeniging voor

bijenteelt af. De Limburgers sloten zich als afdeeling

aan bij den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond;
de Noordbrabanders bij den Noordbrabantschen Chr.

Boerenbond.
In den winter worden cursussen gegeven en lezingen

gehouden, terwijl in den zomer practische lessen gege-

ven worden bij de bijenstanden. Loonen.
In België kende de bijenteelt in de laatste

20—30 jaren eenigen heropbloei, vooral sedert de
houten kast met losse ramen de strooien korven meer
en meer verdrong, en men beter het belang ging besef-

fen van de tusschenkomst der bijen in de vreemd-
bestuiving van de bloemen der fruitboomen. Toch kon
die heropbloei de bijenteelt op haar peil van vroegere
eeuwen niet terugbrengen. In 1866 telde men in België

141 000 bijenkoloniën
;
dat cijfer slonk tot 97 000 in

1880 en de laatste telling van 1910 wees slechts op
62 000 volken, waarvan enkel 28 000 in kasten met
losse ramen.
De bijenteelt wordt beoefend in bijna alle gewesten

van het land, alhoewel ze meer uitgebreid is op de
heidegronden en in de fruitstreken. Men kan geneigd
zijn te spreken van liefhebbers-imkers en beroeps

-

imkers; de waarheid is dat al de imkers liefhebbers

zijn en tevens de bijverdienste, welke bijenteelt met
zich brengt, niet versmaden. Een zeker aantal beoefe-

naars vindt men onder de landbouwers; echter telt

de bijenteelt ook onder de burgerij vele aanhangers;
het is zelfs bij deze laatsten: kleine neringdoeners,

onderwijzers, geestelijken, zelfs geneesheeren, enz.,

dat de teelt, vooral door het gebruik van kasten met
losse ramen, op meer rationeelen grondslag wordt
beoefend.

De imkers zijn plaatselijk vereenigd in gilden; de
gilden eener provincie vormen een provinciaal ver-

bond. De vijf Vlaamsche provinciale verbonden zijn

vereenigd in den Vlaamschen Bijenbond; de vier

Waalsche in den Waalschen Bijenbond. Beide bonden,
die elk een eigen maandschrift uitgeven, vormen samen
het Nationaal Verbond Van Bijentelersgilden, dat
officieel optreedt onder den naam van Syndikale
Kamer der Bijenteelt in België.

Het doel dezer vereenigingen: bevordering der bijen-

teelt en verdediging van de belangen der imkers,

wordt nagestreefd door artikels in hun maandschriften,

voordrachten, vergaderingen en congressen, tentoon-

stellingen, prijskampen en zoo meer. Imkersvereeni-

gingen en landbouwvereenigingen onderhouden vriend-

schappelijke betrekkingen met elkaar.

Van officieele zijde wordt de bijenteelt aangemoedigd
en bevorderd door het verleenen van toelagen aan de
vereenigingen, het houden van lessen en voordrachten,

het subsidieeren van de enkele bestaande scholen voor
bijenteelt. Voegen we hieraan toe, dat de honig aan een

invoerrecht van 92 fr. per 100 kg onderworpen is. Wat
betreft de reglementeering van den honighandel,
worden door de imkers scherper maatregelen gevraagd.

Op de programma’s van de drie hoogere landbouw -

instituten van het land komt een cursus over bijenteelt

voor. Reyntjens.

II. In het volksgeloof zijn bijen belangrijk. Met
Kerstmis, juist te middernacht, zingen de bijen. Op
Sacramentsdag schikken zij de raten in den vorm van
het H. Sacrament. In sommige streken worden bij den
dood van den imker de korven behangen met een lapje

zwarte stof. Als de huisvader sterft, tikt men in Nor-
mandië driemaal met den huissleutel op de korven,

waarbij men het overlijden bericht; blijft dit achter-

wege, dan gaan de diertjes dood. Bij bruiloft versiert

men er de korven met roode doeken. De bijen steken,

wie voor haar korven vloeken. Eerbare jongedochters

worden nooit door een bij gestoken. Vanouds waren de
bijen een soort heilige wezens. Volgens de Grieksche
overlevering brachten zij spijs aan de góden. De oude
Egyptenaren bezigden den honig bij het balsemen.
De Israëlieten gaven pasgeboren kinderen boter en
honig, opdat zij deugdzaam en verstandig zouden
worden; de eerste Christenen gaven aan de kinderen
bij het doopen melk en honig. De geliefde drank
onzer Germaansche voorouders was de meedrank.
In een middclceuwsch exempel wordt verteld, hoe de
bijen in de geconsacreerde hostie haar Schepper erken-
den en verheerlijkten.

L i t. : Ludw. Armbmster, Der Bienenstand als

völkerkundliches Denkmal, in Bücherei für Bienenkunde
(VIII)

; mr. P. Smit, in Bijdr. en Meded. van het Open-
luchtmuseum (nr. 10) ;

Allried Harou, Ons Volksleven
(18")- Knippenberg,

III. Voorstelling in de kunst. In de beeldende
kunst is de bij het symbool van werkzaamheid en
saamhoorigheid. Soms komen bijen voor bij de deugd
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van zuiverheid en bij de hoop. De beteekenis is nog niet

ten volle geduid, evenmin als bij de voorst, der bijen,

die om een doodshoofd vliegen of erbij zijn afgebeeld.

Bijenarend, > Wespendief.

Byencorf der H. Roomsche Kcrckc,
uitvoerig spotschrift van Mamix van St. Aldegonde,

waarin hij, onder voorwendsel het werk van Gentiaan

Hervet ter verdediging van de Kerk verder toe te

lichten, het oude geloof bespottelijk maakt door allerlei

argumenten aan te voeren, die niets zijn dan wat be-

lachelijke machtspreukenen kinderachtige drogredenen.

De titel past alleen bij een laatste deel, waarin hij,

het Bien boec navolgend, een omstandige vergelijking

geeft van de Kerk met een bijenkorf, meestal grof en

onbetamelijk. Zelfs andersdenkenden zitten verlegen

met dit werk van spot en laster. Het lokte hevig verzet

uit van den kant der Katholieken: het beste verweer-

schrift is de Christelijken Biencorf van den Jezuïet

Davidt.
U i t g. : A. Willems (Brussel 1858). V . Mierlo.

Bijengif (> Bijen) wordt in de geneeskunde met

succes gebruikt bij rheumatische aandoeningen van

spieren en gewrichten. Het wordt vaak verward, vooral

in den volksmond, met mierenzuur. Hieraan is het

evenwel niet gelijk. B. is zeer samengesteld, bevat vele

zuren en een stikstofvrije rest, die het eigenlijke werk-

zame aandeel van het gif vormt. Wel is het chemisch

verwant aan slangengif. Het wordt door de bij uit

een tweetal klieren in het met den angel geboorde

wondje gedruppeld; bij den mensch ontstaat hierdoor

een pijnlijke zwelling; bij kleine dieren kan het ver-

lammend of doodelijk werken.

Bijenkorf. Voor b. als bijenwoning, > Bijen

(1, G). In de b e e 1 d e n d e kunst is de b.

het symbool van de Kerk (werkzaamheid en saam-

hoorigheid). Als attribuut komt hij voor bij den

H. Ambrosius en den H. Chrysostomus.

Bijenkorfcel of Clochdn heet het oudste

woningtype, dat in Ierland bewaard is gebleven. Ge-

woonlijk rond of ovaal, middellijn 4 tot 6 m. Gebouwd
van op elkaar gestapelde losse steenblokken, zonder

kalk of ander bindingsmiddel. De opeenvolgende lagen

zijn telkens iets dichter bij het middelpunt, totdat ze

na 15 of 20 lagen zoo dicht bij elkander zijn, dat de

bovenopening kan afgedekt worden met een grooten

platten steen. De vorm doet aan de bovenhelft van een

bijenkorf denken. Eénige opening is een kleine ingang

van nog geen meter hoogte, afgedekt door een latei

van extra lange steen. Waarschijnlijk waren de meeste

nog bewaarde b. kluizenaarswoningen uit de 7e eeuw;

sommige kunnen ouder zijn, en deels misschien zelfs

vóór-Christelijk. Ook ontbreekt het in Ierland niet

aan moderne namaaksels. De meest bekende B. is

op Aran-more ;
de best bewaarde op het rotseiland

Skellig Michael ;
de grootste verzameling (meer dan

400) te Ventry bij Dingle. De vorm der Iersche B.

en de aanleg eener geheele kluizenarij, zooals die op

Skellig Michael, waarvan de plattegrond nog geheel

kan gereconstrueerd worden, vertoonen merkwaardige

overeenkomsten met de Laurae der Egyptische

monniken, zooals die beschreven worden in de Historia

Lausiaca.
L i t. : R. A. S. Macalister, The Archaeology of Ire-

land (1928) ;
de C. van Ventry zijn in alle details

beschreven door Macalister in de Transactions of the

Royal Irish Academy (XXXI, 209 vlg.)
;

Zie verder

J. Ryan, Irish Monastioism (1931, 285-294). Pompen.
Bijenluis, Braula coeca, een tot de tweevleuge-

ligen behoorend klein insect, dat parasiteert op de

honigbij. De b. is levendbarend, d.w.z. de eieren

ontwikkelen zich reeds tot larven in het moederdier,

zoodat ontwikkelde larven worden gelegd.

Bijenmot, ook wasmot, Galleria mellonella,

is een motje, dat de bijenkorven binnendringt, daar

eieren legt, waarvan de later uitkomende larven aan

de bijenraat knagen. Het is een plomp vlindertje;

kop en borststuk geelgrijs, op het schildje, dat van
buiten bruin, van binnen wit is, een bundel opstaande

schubben; voorvleugels breed, bochtig, grijs, hier en

daar bruin. Achtervleugels bij het wijfje vuilwit.

In rust liggen de vleugels dicht tegen het lichaam

aangedrukt. Achterlijf dik, een derde langer dan de

achtervleugels; vlucht ong. 25 mm. Twee generaties:

in Juni en weer in Augustus en September. De rups

is vuilwit met bruinen kop en halsschild. Zij leeft

in bijenkorven en hommelnesten, waar zij lange

gangen van spinsel maakt en zich met was voedt.

Zij tast in den regel de minst bevolkte bijenkorven

aan, in welker onbewaakte vliegopening het vlindertje

kan binnendringen. Zeer schadelijk. Bernink.

Bijenorchis, Ophrys apifera, van de planten-

familie der Standelkruiden (Orchidaceae), komt voor

in gematigde streken. Haar naam dankt zij aan de

gelijkenis van de bloemen op het betreffende insect,

wat ook bij andere Ophryssoorten wel het geval is.

Indien noodig kan deze soort door ombuigen der

geslachtsorganen zelfbe3tuiving doen plaats hebben.
Bonman.

Bijcnteeltconsulent, > Landbouwvoorlich-

tingsdienst.

Bijenvreter of Bijeneter, Merops apiaster, een

prachtige vogel uit Zuidelijke landen. Borst, buik en

onderstaart-dekveeren zijn blauw-groen, evenals de

vleugels; staart olijfgroen; stuit, benedenrug en schou-

der rossig geel; rug en kop kastanjebruin; op het

voorhoofd een witte dwarsstreep, omzoomd met groen;

keel goudgeel met zwart omzoomd; een zwarte streep

achter de mondhoeken. Lengte 27 cm. Ook in Afrika

en Indië komen verwante soorten voor. Broedt o.a.

in landen rond de Middellandsche Zee, maar ver-

dwaalt wel naar Noordelijker streken, zelfs tot in

Skandinavië. Bernink.

Bijenwas, > Bijen (s.v.).

Bijenwolf, Trichotus apiarius, een schitterend

gekleurd kevertje, rood met twee blauwe dwarsbanden,

vlokkig behaard. Lengte 9 tot 14 mm. Leeft op boom-
stammen en bloemen; vangt insecten. De larven leven

in bijenkorven. Het diertje lijkt wat op een mier.

Wellicht draagt dit tot zijn verdediging bij. Er is nog

de harige B., Trichotus alvearius, die ook op scherm-

bloemen leeft; de larve in de nesten van wilde bijen.

Bernink.

Bijenziekten, Bijen (s.v.).

B ijgeloof . Dit woord beteekent in het alge-
meen een overdreven, een valsche of slecht begre-

pen godsdienstige overtuiging of godsdienstige daad;

d.i. een zonde „per excessum”, door overmaat, tegen

de deugd van godsdienstigheid (Lat. superstitio;

zie S. Thom. 2. 2. q. 92 vlg.), waardoor aan God eere-

dienst op een niet passende wijze, of aan een schepsel

goddelijke eer bewezen wordt. Goddeloozen of anders-

denkenden heeten niet zelden bijgeloof, lasterlijk en

minachtend, al het bovennatuurlijke of iets gods-

dienstigs, dat alleszins eerbiedwaardig en juist is.

I Jammer is het, dat zekere eenvoudige en onwetende

VI. 19
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Christenen daartoe aanleiding geven door hun gods-

vrucht te bederven door opvattingen of handelwijzen,

die op b. in den eigenlijken zin (zie verder) gelijken,

door bijv. een onfeilbare verhooring of een zeker uit-

werksel te verwachten uitsluitend van een bepaalde
en vaak zonderlinge wijze van bidden, buiten alle

goedkeuring der Kerk om: wat uiteraard zondig is.

Men vermijde zorgvuldig alles, wat het gebed eenigs-

zins zou doen minachten of versmaden. Doch daaruit

besluiten, dat de Katholieke godsvrucht en de Katho-
lieke godsdienst het b. bevorderen, is laster. Daaren-
tegen is het maar al te waar, dat hoe meer de ernstige

en gezonde godsdienstzin verflauwt, hoe weliger het b.

tiert, alsof de zoekende mensch, die hunkert naar iets

bovenzinnelijks, daar een vergoeding wou vinden voor

het ware geestelijke leven, dat hij verloren heeft.

In eigenlijken zin bedoelt b.: iets trachten

te weten (> Waarzeggerij) of te bekomen (bijv. een

genezing), door middelen, waarvan men weet, dat zij

een dergelijke kracht niet hebben, noch door God of

de natuur, noch door de instelling en den zegen der

H. Kerk. Verwacht men bijzonder wonderlijke ver-

schijnselen, dan doet men aan tooverij. De boosheid

van b. bestaat hierin, dat men, wetende dat die midde-
len onbekwaam zijn en toch dit bepaald uitwerksel

verwachtende, het f e i t e 1 ij k afsmeekt van de

eenige macht, die het kan (binnen zekere beperkingen)

en wil verwezenlijken, nl. van den boozen geest.

Dit geldt ook, ofschoon men beweert niets gemeens

met den duivel te willen hebben. Tot de zonde van b.

is het dus heelemaal niet vereischt hem uitdrukkelijk

aan te roepen. Welnu, zich wenden tot denboozengeest,

Gods aartsvijand, alsof men van hem iets goeds te

verwachten en te ontvangen had, is een gruwelijke

smaad tegenover Gods oneindige majesteit. God ver-

biedt alle betrekking met den duivel, inzonderheid die

met een blijk van eerbied en onderdanigheid gepaard

gaat. Practisch bezondigen de menschen zich dikwijls

niet aan b., omdat zij niet opmerken, dat de gebezigde

middelen onbekwaam zijn, en omdat zij het uitwerksel

van zekere geheimzinnige, natuurlijke brachten meenen
te mogen verwachten. Het is ook geenszins b., indien

men een goede reden heeft om alles als natuurlijk te

beschouwen, wijze en wetenschappelijke proefnemingen

te doen; nochtans is het zeer afkeurenswaardig iets

dergelijks lichtzinnig en als spel te verrichten, wTegens

de gevaarlijke overprikkeling der verbeelding, welke
gemakkelijk daaruit voortvloeit (Conc. Mcchlin. 1920,

d. 42).

Of zekere handelwijzen in de heidensche gods-

diensten als b., nl. als aanroeping der booze geesten,

moeten worden veroordeeld, is soms zeer moeilijk te

beslissen. Hetzelfde geldt van vele bespottelijke

gebruiken (bijv. om een ongeluk af te weren), die ook
in de beschaafde landen heerschen. Een moderne
vorm van b. is het echte > spiritisme.

Boeken, die b. leeren of aanbevelen, vallen onder
uitdrukkelijk kerkelijk verbod. > Boekenwetten
(sub II, 7°). Salsmans.
Hijgoed noemt men in de bloembollenteelt de

minder belangrijke bloembollensoorten, nl. die,

wrelke niet behooren tot de geslachten tulp, hyacint,

lelie, lisch, zwaardlelie en narcis.

Bijholten van den neus zijn de luchthoudende
holten, die naast, boven en achter de neusholte gelegen
zijn en die alle met den neus in verbinding staan.

Zij zijn met slijmvlies bekleed. Men onderscheidt:
1° de bovenkaaksholte; 2° de zeefbeencellen; 3° de

voorhoofdsholte; 4° de wiggebeensholte aan iedere

zijde van den neus.

De beteekenis van deze holten is niet bekend.
Waarschijnlijk hebben de bijholten voor den mensch
geen physiologische beteekenis. Bij de macrosmatische
zoogdieren bevatten zij een gedeelte van het reuk-
orgaan.

Bij aandoeningen van den neus worden de bijholten

vaak aangedaan. Ndissen.
Bijkclk, > Kelk.

Bijkomende straf, > Straf.

Bijkomstigheid, > Accident.

Bijkorf, > Papierformaat.

Bijkroon (Lat. paracorolla) wordt gevormd
door tongetjes onder aan het plaatgedeelte van de
bloemblaadjes, bijv. bij anjelierachtigen, waar zij los

van elkander staan, of bij de narcis, waar zij met
elkander vergroeid zijn.

Bijl, 1° Theo van der, dirigent en compo-
nist, * 18 Juli 1886 te Amsterdam. B., die als musicus
autodidact is en als onderwijzer aan een M.U.L.O.-
school is verbonden, is dirigent der R.K. Oratorium-
vereeniging te Amsterdam, in welke positie hij een

veelzijdig en karakteristiek repertoire vormde. Ook
is hij directeur van het zangkoor der groote St. Willi-

brorduskerk te Amsterdam en muziekcriticus van
„De Tijd”. Hij trad eenige malen als gastdirigent

op met het Concertgebouworkest.
Werken: o.a. een Passio

;
een Te Deum

;
kerk-

muziek
;
een vioolconcert

;
liederen en kinderkoortjes.

Hanekroot.
2° Edwardus, Dominicaan, Vlaamsch gods-

dienstig schrijver; * 1605 te Antwerpen, f 1669 aldaar.

Bijlaerd, Jan Jacob, schilder, teekenaar,

graveur, uitvinder van de punctcer-gravure omstreeks

1760. * 18 Aug. 1734 te Rotterdam, f 2 April 1809 te

Leiden.

Bijlage is een speciaal blad, dat aan de dagbladen
wordt toegevoegd. Het eerst gebruikt in Duitschland
ca. 1830 en werd aldra verspreid in West-Europa.
Bijna elk blad heeft thans een bijlage of een bijblad,

dat gewijd is aan handel en nijverheid, kunst en gees-

tesleven, film, sport, enz.

Bijlandsch kanaal, een in het jaar 1775 ge-

graven verbindingsstuk tusschen den Rijn bij Schen-
kenschans en het in 1705 gegraven Pannerdensch
kanaal. Het gevolg was, dat de splitsing van Waal
en Rijn, die vroeger bij Schenkenschans lag, verlegd

werd naar Pannerden en de scheepvaartweg van den
Rijn naar de Waal aanzienlijk werd verkort. > Gel-

derland, Hydrographische toestand. Heijs.

Bylandt, 1° Alexander, graaf van,
Ned. militair; * 1743, f 1819. Bij den inval der Fran-
schen in Staats-Brabant (1793) voerde hij als generaal-

majoor der infanterie en adjudant-generaal van stad-

houder Willem V bij afwezigheid van den erfprins

(den lateren koning Willem I) het bevel over de be-
langrijke vesting Breda. Hoewel de prins hem bevolen
had de stad tot het uiterste te verdedigen, volhardde
v. B. in zoo’n fatale werkeloosheid, dat na een kort-
stondig en niet eens krachtig gevoerd beleg de ves-
ting werd overgegeven. De overweging, dat de stad
niet op een krachtig beleg berekend was, heeft hem niet

vrij kunnen pleiten van plichtsverzuim, evenmin
als de omstandigheid, dat bij de Breda ’sche burgerij

het patriotisme den boventoon voerde. Na zijn terug-
keer in Den Haag (het garnizoen had vrijen aftocht
bedongen) ward v. B. door den krijgsraad ontzet uit
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alle militaire ambten en veroordeeld tot levens-

lange gevangenisstraf. Na de regeeringsverandering

van 1795 herwon hij spoedig zijn vrijheid. Verberne.

2° Willem Frederik, graaf van,
Ned. militair; * 1771, f 1855. Maakte als jong officier

in Ned. dienst den veldtocht van 1792— ’94mede. Na
de regeeringsverandering van 1795 was hij tot 1802
in Eng. dienst, streed in West-Indië en in Ierland en
nam na den Vrede van Amiens ontslag. In 1813 keerde

hij naar Ned. terug, waar hij wederom in het leger

trad. Nam deel aan den veldtocht van 1815 en onder-

scheidde zich bij Quatre Bras en Waterloo. Daarna
werd hij benoemd tot provinciaal commandant van
de provincie Zuid-Brabant. In deze hoedanigheid is hij

vooral bekend gebleven, wijl hij te Brussel het bevel

voerde, toen daar op 25 Aug. 1830 de opstootjes be-

gonnen, die, mede ten gevolge van zijn weinig ener-

giek optreden, uit konden groeien tot den Belg. op-

stand. Daarom werd hij in 1830 nog op non-activiteit

gesteld. In 1840 kreeg hij pensioen. Verberne.

Bijlbrief, schriftelijke verklaring, waarbij de
scheepsbouwmeester verklaart, een bepaald schip te

hebben gebouwd en opgeleverd (zgn. schoon van de
bijl). De b. wordt alleen voor zeeschepen e.d. afge-

geven en geldt als bewijs van eigendom voor den
eigenaar van het schip.

Bylert, Jan van, schilder te Utrecht, * 1603,

f 1671, leerling van Bloemaert, was lang te Rome,
alwaar zeer beïnvloed door Caravaggio. Zijn kunst is

weinig origineel, meer academisch dan aesthetisch

van belang. Onderwerpen zijn gewoonlijk bijbelsche

voorstellingen of interieurs met soldaten in vroolijk

gezelschap; ook portretten.

L i t. : v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.
;
S. Muller,

in Oud Holland (XV). Schreden.
Bijlevelclt, Joannes van, priester, apost.

vic. der Holl. Zending; * 1671 of 1672 te Utrecht, f 21
Jan. 1727 te Utrecht, studeerde te Leuven en werd
na zijn wijding in de Holl. Zending aangesteld. Als
kapelaan en pastoor op onderscheiden plaatsen had hij

ruim zijn aandeel in de vexaties, waarmee de ambte-
naren ten plattelande de Katli. priesters bezochten.

Hij betaalde herhaaldelijk hooge boeten, zat in 1699
ruim drie weken gevangen, werd tweemaal uit Holland
gebannen en verscheen als pastoor te Poeldijk in vijf

jaar tijds twaalfmaal voor den rechter. Veel verdacht-
making ondervond hij van den kant der medestanders

van Petrus Codde na diens ontslag uit het ambt van
apost. vicaris. Als pastoor te Den Haag ijverde hij

voor het herstel der eenheid onder de Katholieken en

trachtte uit vacante staties de refractaire priesters

te weren, waartoe hij betrekkingen onderhield met den
Brusselschen internuntius en den aartsbisschop van
Mechelen. Op aanbeveling van den laatste werd hij

in 1717 tot apost. vic. der Hollandsche Zending be-

noemd. Reeds in 1718 door toedoen der refractairen

verbannen, vertoefde hij tot 1719 te Mechelen en

daarna met oogluikende duiding der Staten te Utrecht.

Door zijn banvonnis werd hem het bestuur der Hol-

landsche Zending zoo moeilijk gemaakt, dat Rome er

niet toe overging hem tot bisschop i.p.i. te benoemen
en spoedig er toe neigde hem uit zijn ambt te onthef-

fen. Zelfs werd den 12en Dec. 1723 de aartspriester van

Holland, Joannes van den Steen, benoemd in het nog

altijd door J. v. B. bekleede ambt, een bewijs van de

verwarring, waaraan de Hollandsche Zending ten

prooi was en waarin de Brusselsche internuntius, de

aartsbisschop van Mechelen, het kapittel van Haar-

lem (waarvan J. van den Steen lid was en dat thans

bij uitzondering het oor van den internuntius had) en

zelfs particuliere geestelijken en leeken elk op eigen

hand orde poogden te brengen. J. v. B., eerst onkundig
gelaten van de benoeming van J. van den Steen,

maakte zich bij het vernemen daarvan gereed tot af-

treden. De moeilijkheden, die de regeering aan het op-

treden van J. van den Steen in den weg legde, schijnen

tot intrekking van diens benoeming geleid te hebben;

in elk geval heeft J. v. B., onder veel wederwaardig-
heden, verdachtmaking door de refractairen en tegen-

werking van het Haarlemsche kapittel, het ambt van
apost. vic. tot zijn dood bekleed. Hij was de laatste

apost. vic. van de Hollandsche Zending. Zijn veel-

bewogen leven geeft een sprekend beeld van de rechte

-

looze positie, door de Ned. Katholieken nog in de 18e

eeuw ingenomen en van de noodlottige gevolgen der

Utrechtsche scheuring. J. v. B. muntte uit door gods-

dienstzin, priesterlijken ijver en onwankelbare trouw
aan Rome, die hem verdachtmaking en tegenwerking
deed geringschatten en hem in staat stelde tot de hoog-

ste zelfverloochening.

L i t. : Knuttel, in Arch. Ned. Kerkgesch. (II, 225 vlg.)v

Vregt, in Bijdr. v. Haarlem (I, II, III, IV en V); Janssen
C.ss.R., in N. Ned. Biogr. Wdb. (V, 61). Rogier.

Bijlhout, roodachtige, goed splijtbare houtsoort,

inheemsch in N. Brazilië en Guyana (Eperua-soorten);

wordt gebruikt als bouwmateriaal. De peulen zijn

bijl-vormig.

Bijlkens, Joannes, Minderbroeder, f 1540.

Was dc eerste overste der Nederlandsche Minder-
broedersprovincie Germania Inferior, die zich in 1529
afscheidde van de Keulsche provincie.
L i t. : Dirks, Hist. bibliogr. (Antwerpen 1885, 41)

;

Collect. Franc. Neerl. (II, 183 en 187). v. d. Borne.
Bijlmannen komen vooral in den Achterhoek

van Gelderland en Limburg voor in optochten bij

schuttersfeesten; soms zijn het gemaskerde als clowns
verkleede mannen met bijlen in de hand, die tijdens

het vaandelzwaaien dansen en ook wel pogen kinderen

schrik aan te jagen. Zij herinneren aan de met bijlen

gewapende soldaten, die een legertroep vooraf gingen,

om den weg voor het leger open te kappen; hier en daar
doet hun kleeding met berenmutsen, roode jassen met
epauletten, en witte broeken nog denken aan de
sappeurs.

L i t. : J. J. Van Deinse, Uit het land van katoen en
heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit

Twente (blz. 371, 372). Knippenberg.
Bijlmermeer, droogmakerij in de N.Holl. gem.

Weesperkarspel.

Bijltjes noemde men de scheepstimmerlieden van
de Amsterdainsche Eilanden. Dit talrijke en rumoerige
gilde heeft nog al eens invloed op den gang der ge-

beurtenissen in Amsterdam uitgeoefend, o.a. in 1748

(> Doelisten).

Bij lijfneming (Belgisch Recht). De
beschikking van b. is een beslissing, waarbij de >
Raadkamer of de > Kamer van Inbeschuldiging-

stelling bevel geeft den beschuldigde te brengen naar
het Huis van Justitie (gevangenis). De b. wordt be-

volen, wanneer een persoon wegens misdaad naar het

Hof van Assisen dient verwezen te worden. > Voor-
loopige hechtenis. Collin.

Bymaal (uitspraak: buumaol ; Noorsch, = stads-

taal) heet in Noorwegen de taal der beschaafde

stadskringen, als onderscheiden van de landelijke

streektalen. Het is in hoofdzaak beschaafd Deensch-
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Noorsch met aanzienlijk afwijkende uitspraak en

met n o r i s m c n doorspekten woordenschat ;
sedert

de Noorsche onafhankelijkheid (1814) ook met ge-

wijzigde spelling. Het B. is de taal van de groote

Noorsche schrijvers: Bjömson, Hamsun, Ibsen, Lie,

Kjelland e.a. Vgl. de verhouding van Stadfriesch

tot Landfriesch!

Lit. : A. Burgun, Le développement linguistique en

Norvège depuis 1814 (2 dln. Christiania 1919 vlg.).

Baur.

Bijmaan, ook paraselene, halo-verschijnsel over-

eenkomstig met > bijzon. Zie ook > Bij-tegenzon.

Bijmees, > Koolmees.

Bijnaam is elke benaming, die bij den eigenlijken

naam gevoegd wordt. Op voornaam en geslachtsnaam

volgt bij de Romeinen een eerste b. (cognomen) en

soms een tweede (agnomen). In de middeleeuwen en

ook later vindt men veelvuldig achter den doopnaam

of eigenlijken naam een toenaam, waaruit later veelal

een familienaam wordt, hetzij ter verduidelijking:

Hendrik de Jonge, Hendrik de Visschere, Jan de

Costere, Jan die Molnare, enz., om bedoelde Jannen

en Hendrikken van anderen te onderscheiden; hetzij

als eeretitel (vooral vorsten en aanzienlijke personen):

Karei de Groote, Jan zonder Vrees, Philips de Schoo-

ne; hetzij met een humoristische of spottende be-

doeling (spot- en schimpnamen): Karei de Kale,

Boidin Dullart, Govert dien men noemt Crombeen,

Rase Unredene. Ook > vleinamen kunnen b. zijn.

Lit.: J. Winkler, De Ned. geslachtsnamen (1885)

;

A. Socin, Mittelhochdeutsches Namenbuch (Bazel 1903,

407 vlg.). Mansion.

Byncj , John, Britsch zeeofficier; * 1704, f 1757.

Was in 1756 admiraal commandant van een eskader,

dat in de Middellandsche Zee tegen de Franschen

ageerde. Hij moest Minorca van de Fransche blokkade

bevrijden, waarvoor zijns inziens zijn eskader te zwak

was. Bij Mahon verloor hij den slag tegen den Fran-

schen admiraal de la Gatissonnière en werd in staat

van beschuldiging gesteld. De krijgsraad veroordeelde

hem ter dood, wegens niet geheel zijn plicht doen; hij

werd in 1757 gefusilleerd. Cikot .

Bijnieren (Glandulae adrenales) zijn parige klier-

achtige organen, die op de nieren liggen; behalve hun
ligging hebben ze in uitgegroeiden toestand geen be-

trekking tot deze organen. Zij komen zoowel bij de

hoogere als de lagere gewervelde dieren voor. Bij den

mensch en de zoogdieren kan men een buitenste

schorsgedeelte en een centraal merggedeelte onder-

scheiden. De schorssubstantie bestaat uit min of meer

vaste balken en strengen en is ontstaan door woeke-

ringen van het epitheel van het peritoneum (buikvlies);

de mergsubstantie bezit een klierachtigen bouw en is

samengesteld uit een aantal gesloten buisjes, die hun
secreet aan het bloed afstaan. Afkomstig van de grens-

strengen van de sympathicus-zenuw, bevat de merg-

substantie vele gangliëncellen. Eigenaardig is, dat het

bloedvatensysteem binnen deze organen niet gesloten

is. Het van de bijnieren stammende > adrenaline is

van groote beteekenis bij de stofwisseling. Wegnemen
van deze organen heeft onvermijdelijk den dood ten

gevolge. Willems.

Bijnkershoek, Cornelis van, rechts-

geleerde, * 29 Mei 1673 te Middelburg, f 16 April 1743

te Den Haag. Raadsheer, later raadsheer-voorzitter

van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland. Schreef

over Rom. recht, volkenrecht, benevens over onder-

werpen uit het oude vaderlandsche recht.

Werken: Observationum iuris romani (libri IV)

;

Quaestionum iuris publici (libri IV)
;
Quaestionum iuris

privati (libri IV)
;
De foro legatorum, enz.

Bijns, Anna, de moedigste en vaardigste kamp-
vechtster met het woord in de moedertaal, te Antwer-
pen, voor Kerk en Geloof, bij de opkomst van de Her-
vorming, in wier werk eveneens de kunst der Rederij-

kers het beste heeft voortgebracht. * 1493 te Ant-
werpen

,
als oudste dochter van Jan Bijns, kousenmaker.

Ongeluk trof de familie; vadet stierf, moeder verhuisde

van de Groote Markt naar de Keizerstraat in de Patien-

cie; Anna moest schoolmeesteres worden, in het Roos-
terken, wat zij bleef van 1536 tot 1575. Op 10 April

1575 werd zij met den allergeringsten lijkdienst van
een schilling begraven. Dat zij een liederlijke jeugd

zou hebben geleid, behoort tot het rijk der legenden.

Dat zij ooit een ongelukkige liefde zou hebben gehad,

is evenmin bewezen en niet waarschijnlijk.

Zij had bezieling, die poëzie schept, poëzie geboren
uit een machtige liefde voor de Moederkerk en de

zielen. Zij kent de kracht aller wapenen in de felste

polemiek. Zij was mede een kloeke denkster, met een

voor eenvrouwverbazende onderlegdheid. Zij lastert niet

,

zij hoont met al hare hartstochtelijkheid en ook met
ai hare eerlijkheid. Uit het arsenaal der H. Schrift

zelf haalde zij reeds de meeste rake argumenten tegen

de dwaling. Haar eerste refereinenbundel verscheen in

1528 (Antwerpen) met 23 refereinen. Bij den derden

druk, in 1548, werden 24 refereinen bijgevoegd.

In 1567 gaf Broeder Henrick Pippinck, provinciaal-

overste der Minderbroeders, een derden bundel uit (69

ref.). Deze laatste bevat geen eigenlijke strijdliederen

meer, maar lofzangen, liederen opwekkend tot inge-

keerdheid en levensvernieuwing, boetzangen, natuur-

gedichten door een hoog gevoel van Gods verheerlij-

king gedragen. Nog vele andere gedichten, liederen

en refereinen in verschillende handschriften moeten
hieraan toegevoegd worden. Veel echter hiervan zou
wel niet van haar kunnen zijn.

U i t g. • der drie bundels, door W. L. Van Helten in

1875, naar de nalatenschap van M. A. Bogaers ; uit hss.,

door Jonckbloet en W. L. Van Helten, 1880 en 1886 in

Vlaemsche Bibliofielen
;
F. Soens en J. Jacobs, in Leu-

vensche Bijdragen (IV en IX). — Lit.: F. J. Van den
Branden, Anna Bijns (Antwerpen 1911); dr. M. Basse,

Het aandeel der vrouw in do Ned. Letterkunde (Gent
1921) ;

vgl. V. Mierlo, Geschiedenis van de Oud- en
Middelnederlandsche Letterkunde (Antwerpen 21933).

V. Mierlo,

Bijproducten zijn fabricaten, die gelijktijdig

met de voortbrenging van het hoofdproduct ontstaan

of daarnaast om een of andere reden, bijv. uit afval-

stoffen, worden voortgebracht. De onderscheiding

hoofd- en bijproduct is slechts betrekkelijk. Het is

mogelijk, dat wat in het eene geval als hoofd-, in het

andere geval of op een anderen tijd als bijproduct wordt
beschouwd. Dit hangt af van de vraag naar en den
prijs van het product. Het komt zelfs voor, datwateens
als bijproduct werd aangemerkt, geleidelijk hoofdpro-
duct wordt of minstens een daaraan gelijkwaardig

product. Dit ziet men bijv. bij de steenkolenmijnen,
waar cokes, gas en electriciteit meer en meer aan belang
winnen. Voorde behandeling in de kostprijsberekening,

zie > Afvalproducten. C, Janssens.

Byrd, 1° R i c h a r d, officier, thans vice-

admiraal bij de Amerikaansche marine; * 26 Oct.
1888 in Winchester (Virginia). 9 April 1926 vloog
hij van de Koningsbaai te Spitsbergen met een Fok-
kervliegtuig naar de Noordpool, omcirkelde deze
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eenige malen en kwam na ruim 14 uur weer op Spits-

bergen aan. Uit wetenschappelijk oogpunt was deze

tocht van w’einig beteekenis. In Juni 1927 vloog Byrd

als derde (na Lindberg en Chamberlin) van Amerika

naar Frankrijk over den Atlantischen Oceaan. Van
meer beteekenis is zijn tocht naar Antarctis. In April

1928 vertrok hij met een staf van geleerden over

Nieuw Zeeland naar de Ross -barrière; daar richtte

hij een basiskamp in, dat hij Klein-Amerika noemde.

Met drie vliegtuigen werden verschillende onderzoe-

kingstochten gemaakt rondom de Ross-zee. Van 28

op 29 Nov. 1929 maakte B. een vliegtocht naar de

Zuidpool. In Mrt. 1930 was de expeditie weer in Nieuw -

Zeeland terug. Geologisch onderzoek had aangetoond,

dat in Antarctica rijke voorraden steenkool en petro-

leum aanwezig waren. In Sept. 1933 is B. wederom
met een groot aantal geleerden naar Klein-Amerika

vertrokken tot voortzetting van de vorige onder-

zoekingen.
Werk: Klein-Amerika (uit het Eng. vert., 1931).

de Visser.

2° William, Katholiek Engelsch componist

en dichter. Maakte Italiaansche madrigalen bekend

in Engeland en componeerde tallooze madrigalen,

missen en kerkelijke gezangen in contra-punt: „de

Engelsche Palestrina”. * 1640 waarschijnlijk te Lin-

coln, f 1623; organist van de Koninklijke Kapel onder

koningin Elizabeth en Jacob I. Een gedeelte van zijn

muziek (o.a. de Passie) wordt nog gedrukt en gezongen.

Pompen .

Byrhtferth, ook Brideferthus genoemd, monnik
van het klooster Ramsay, eind 10e begin 11e eeuw.

Leerling van Abbo van Fleury, die tijdelijk in Ram-
sav verbleef. B. is ook in Frankrijk geweest en zal toen

zeker in Fleury vertoefd hebben.

Hij schreef commentaren op werken van Beda, De
natura rerum en De temporum ratione. In den laatsten

commentaar gebruikte hij overvloedig Macrobius en

Martianus Capella. Zijn Compotus Latinorum ac Grae-

corum Hebraeorumque et Egyptiorum neenon et

Anglorum is zoo veelzijdig, dat men het Enchiridion

of Handboc genoemd heeft. Dit werk is deels in het

Latijn, deels in het Angelsaksisch geschreven. De
Angelsaksische tekst is gepubliceerd in Anglia (VIII

1885, 298—337), de Latijnsche is nog niet gedrukt

en alleen bewaard in een handschrift van Oxford.

Mabillon schreef aan B. ook het oudste Leven van S.

Dunstan toe, wat door Stubbs werd verworpen, maar
door Manitius aannemelijk wordt geacht.

L i t. : Manitius, Gesch. d. Lat. Liter, des Mittelalters.

(II 1923, 699-706). Franses.

Byrne, William A., Iersch dichter en

(sedert 1917) prof. van Eng. letterk. aan de Nationale

Univ. College Galway. * 1874, f 1933. Maakte in 1901

met zijn bundel: Light on the Broom, naam als de

fijngevoelige dichter van het Iersche landschap

(vooral de heide) en van de middeleeuwsche heiligen.

Pompen.

Byron, 1° Henry James, Eng. tooneel-

schrijver, zeer populair omstr. 1870 en typeerend

voor den smaak van het publiek kort voordat het voor-

beeld van Ibsen het tooneel kwam vernieuwen. * 1834,

f 1884. Stud. eerst medicijnen, toen rechten, maar
werkte sedert 1865 uitsluitend voor het tooneel, als

regisseur en directeur, als acteur en als schrijver. In

zijn eerste blijspelen bestaat de geestigheid grooten-

deels uit woordspelingen; later bracht hij huiselijke

tafereeltjes met eenige werkelijkheidssfeer. Vooral

Cyril’s Success (1868), Uncle Dick’s Darling (1869),

Our Boys (1875).

U i t g. : De meeste stukken van H. J. B. zijn alleen

gedrukt in het seriewerk Lacy’s acting edition of plays

(1850—*90). — L i t. : A. H. Thorndike, Engl. Comedy

(1929). Pompen .

2° Lord George Gordon, Eng. romantisch

dichter, die na Rousseau den grootsten invloed heeft

gehad op de wereldliteratuur en wiens persoonlijkheid

nog altijd de be-

langstellingprik-

kelt van critici,

historici en psy-

chologen. * 1788,

f 1824. Zoon van

een verarmde,

losbandige, adel-

lijke familie; stu-

dent te Harrow
en Cambridge.

Reisde in Spanje,

Italië, Albanië,

Griekenland en

Turkije, 1909

—

1911 (Childe Ha-
rold 1 en 2). In

Londen van 1811

tot 1816, be-

roemd, gevierd
;

het eene lange gedicht na het andere (The Giaour,

The Bride of Abydos, The Corsair, Lara, The Siege

of Corinth, Parisina, enz.); uitspattingen, waarbij

hij zich o.a. ook (hoogstwaarschijnlijk) vergreep aan

zijn gehuwde halfzuster Augusta Leigh; huwde 1815

Anne Milbanke, die zich na de geboorte van een doch-

tertje, Augusta Ada, het volgend jaar van hem liet

scheiden. Het schandaal in Londen over deze scheiding

was zoo groot, dat B. in 1816 Engeland verliet om er

nooit meer terug te keeren. Reisde over Oostende,

Brussel, den Rijn, naar Genève, waar hij de Shelley’s

ontmoette, en bij miss Jane Clairmont een kind ver-

wekte, dat hij Katholiek wilde opvoeden (Allegra,

f 1822). In Italië (sedert 1817) begon hij een nieuw

leven van uitspattingen en groote dichterlijke pro-

ductiviteit; vormde een liaison met de minderjarige

echtgenoote van graaf Guiccioli van Ravenna, en

besloot ten slotte zich te vermannen tot een leven van

actie. Eerst steunde hij het Italiaansch nationalisme

en sloot zich aan bij de Carbonari; maar door het

oprukken der Oostenrijksche troepen mislukten zijn

plannen. Toen wilde hij, niettegenstaande zijn wankele

gezondheid, gaan deelnemen in den Griekschen onaf-

hankelijkheidsoorlog. Hij vertrok werkelijk, maar
stierf 19 April 1824 te Missolonghi aan de koorts. In

de gedichten van zijn eerste periode (vóór 1816) po-

seert B. meestal als de sombere, trotsche individua-

listische held van het > Byronisme; daarna

heeft hij zijn levendigste vers-verhalen (Mazeppa),

zijn geestigste, realistische satiren (Beppo, The Vision

of Judgment, vooral Don Juan), en tevens de hoogste

creatie van zijn individualisme (Cain, a Mystery) ge-

schreven. Als mensch onevenwichtig maar hoogbe-

gaafd, de afgod der vrouwen, ziekelijk impulsief,

waarschijnlijk sexueele afwijkingen, zonder eigen

levensbeschouwing, zonder ander stuur dan de zucht

naar sensatie en het sen^ationeele. Held van de „Sata-

nische School”. Als dichter wilde hij bewust terug

naar het Klassieke evenwicht en de vormen van Pope
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grootendeels uit opstandigheid tegen de opstandige

Romantiek van zijn omgeving; maar onbewust was
hij de geestelijke erfgenaam van Voltaire en Rousseau.

De veelzijdigheid en het innemende van zijn persoon-

lijkheid en van zijn rijke geestesgaven komt het meest
ongedwongen tot uiting in zijn Brieven, waar-

van er reeds meer dan duizend zijn gedrukt.

Werken: de voornaamste titels zijn boven ge-

noemd. — Uitgaven zijn ontelbaar
; standaard-

uitg. in 7 dln. van E. H. Coleridge (1898—1903)
;
V. H.

Collins (1927) ;
prachtuitg. van Childe Harold (Parijs

1932). — L i t. : Ethel C. Mayne (2 dln. 21924) ; M.
Castelain (1931) ;

enz. Over B.’s drama’s vooral S. C.

Chew (1915). Pompen.
Byronisme of Byronianisme noemt

men den litterairen invloed van Byron’s werken,

vooral van zijn meest individualistische, meest onna-

tuurlijke gedichten; de mode, die vooral door de jonge-

ren werd gevolgd, om evenals Byron (vooral vóór

1816) een geesteshouding en pose aan te nemen en uit

ïe beelden van een buiten en boven alle wetten staan-

den trots, verbitterd en machteloos door een diepe

teleurstelling.

Dit Byronisme heeft in Engeland geheerscht (Dis-

raeli, Bulwer-Lytton, Carlyle, Browning, E. Bronté),

maar veel sterker in de andere landen van Europa; in

Frankrijk (V. Hugo, Lamartine, Delavigne, Alfr. de

Musset); in Duitschland (W. Müller, H. Heine, L.

Böme); in Italië (Leopardi, Giusti); in Spanje

(Espronceda, Zorilla, Campoamor); in Rusland
(Poesjkin, Lermontow); in Polen (Michiewicz, Slo-

wacki); in Hongarije (Vajada, Arany, Ady); in Grie-

kenland (Solomos); in Nederland (J. van Lennep, N.
Beets, J. J. L. Ten Kate). Het B. begon echter overal

te tanen, zoodra de kunst zich niet alleen op felheid

van inhoud, maar op vormschoonheid begon te be-

zinnen.

L i t. : Monografieën^ over het B. in Nederland:
T. Popma (1928) ;

U. Schults (1929) ;
in Frankrijk

:

E. Estève (1929) ;
in Italië : A. Porta (1923) : in Rusland:

V. Jirmounskij (1926) ;
in Argentinië : A. Farinelli (1928).

Meer in het algemeen : F. H. O. Weddigen (1884), A.
Farinelli (1924), Ph. Henriot in Etudes S.J. (1924).

Pompen.
Byrsa (a n t. g e o g r.), de burcht van het

oude > Carthago.

Byrsomia, een tropisch Amerikaansch geslacht

der Malpighiaceae, met een 110-tal soorten, hetzij

boomcn, hetzij struiken. Zij leveren eetbare steen-

vruchten, welke, zooals van B. crassifolia, ook met
brandewijn worden ingemaakt. De schors van ver-

schillende soorten wordt plaatselijk als looimateriaal

benut, ook als geneesmiddel tegen koorts en slangen-

beet. Bouman.
Bijscherm is een bloeiwijze, waarbij de stengel

in een bloem eindigt, terwijl aan een of twee zijden

daarvan jongere bloemen staan; de verst verwijderde
zijn de jongste. Staan de bloemen ver uit elkaar, dan
heet een bijscherm los.

Byssus, een soort van moeilijk te omschrijven,
sterk maar fijn en kostbaar weefsel, dat de Grieken
vooral na de tochten van Alexander den Grooten als

kleedingstof uit het Oosten invoerden. Een byssus-
kleed was van glanzend wit en werd door de aanzienlijk-

sten in waardigheid gedragen. Debyssusplant (de echte?)
werd vanaf de le eeuw na Chr. ook in Elis gewonnen
en verweven.

Byssuskllcr, een klier, die men in den voet van
vele mossels aantreft. Het taaivloeiende secreet van

deze klier wordt in aanraking met water spoedig hard
en vormt dan zijdeachtige draden (mosselzijde), waar-
mede het dier zich kan vasthechten aan planten, rot-
sen, enz.

Bijstand Bijstand verleenen beteekent door aal-
moezen te hulp te komen. De sociale beteekenisvanhet
aalmoesgeven blijkt reeds uit zijn algemeenen redelijk-

heidsgrond, waardoor deze plicht een natuurwettelijke
basis blijkt te hebben, deze nl. dat het redelijker is de
goederen der aarde, die van nature bestemd zijn om in

de behoeften der menschheid te voorzien, metterdaad
daartoe te besteden, dan ze nutteloos te bewaren of in

overdaad te verdoen en dat ze eerdervoor een meer drin-
gende behoefte van anderen moeten worden benuttigd,
dan voor een betrekkelijkoverbodiggebruikvan den eige-
naar zelf. Reeds S. Paulus leert, dat door liefdadig-

heid het evenwicht tusschen bezitters en niet-bezitters

dient te worden hersteld en ten overstaan van het
zeer verbreide en vaak onverzorgde pauperisme der
eerste Christeneeuwen zijn daarom de Kerkvaders
(Basilius, Chrysostomus, Ambrosius) uiterst streng
in hun formuleeren van de verplichting, om het over-
tollige goed weg te schenken. Bij Thomas Aq. vinden
wij in overeenstemming met zijn geheele begrip van
eigendom de leer, dat al het werkelijk overbodige goed
op de een of andere wijze ten bate van anderen moet
worden besteed: dezen plicht, uitdrukkelijk door hem
verdedigd, noemt hij een rechtvaardigheidsplicht,

daarmee doelend op onze verplichtingen t.o.v. het

algemeen belang: het verzorgd zijn van alle groepen
der samenleving met het hun noodzakelijke. Door
het te loor gaan van deze sociale opvatting van den aal-

moesplicht, onderging de leer hieromtrent een aanmer-
kelijke verslapping, die zich toespitste tot de strijd-

vraag der theologen van de 15e en 16e eeuw, of men,
ook in geval slechts gewone behoeftigheid in de samen-
leving heerscht, al dan niet strikt verplicht is, het
overtollig bezit in zijn geheel aan goede werken te

besteden (> Overvloed). Nu staat en gemeente een

groot deel der maatschappelijke voorzorg en der armen-
zorg hebben ter hand genomen en ook de belasting-

politiek in den dienst gesteld is van het streven naar
een rechtvaardiger goederenverdeeling, heeft voor-
zeker de particuliere liefdadigheid niet meer alleen

die voor haar te zware sociale taak te vervullen. Ook
kan iemand soms zijn overvloed nuttiger ten bate van
anderen besteden, door zelf zijn rijkdom te blijven be-
heeren, dan door hem in zijn geheel weg te schenken.
Daarom noemt de Ene. Quadragesimo anno het een
daad van schitterende liefdadigheid, de overtollige

inkomsten te besteden tot het in ruimere mate schep-
pen van loonende en nuttige arbeidsgelegenheid. Moge
aldus de verplichting tot weggeven van al het over-
tollige een zekere wijziging hebben ondergaan, althans
van de sociale wijze bezien, toch blijft in dezen zin het
oude argument van kracht, dat het in het algemeen
redelijk is en dus plicht, de goederen, die men naar
verstandig oordeel, rekening gehouden ook met de
toekomst, niet noodig heeft, op de een of andere wijze
te besteden, door giften dan of anderszins, om werke-
lijke tekorten elders aan te vullen. Verkeerd is het dan
ook, het begrip aalmoes te beperken tot dat van een
directe gave.

De opvatting, door het socialisme verbreid, als zou
de aalmoes voor den behoeftige onteerend zijn, daar
zij hem in een toestand van afhankelijkheid stelt,

miskent zoowel de roeping van het particulier initia-

tief t.o.v. het saneeren der sociale wanordelijkheid,
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als het wezen en de taak der charitas die, goed be-

oefend, anderen niet vernedert maar opheft, omdat

zij immers van het besef van aller eenheid in God

uitgaat. Verwant daarmede is de opvatting, dat de

behoeftigen een strikt recht hebben op milddadigheid

en daarom ook tot geen dank verplicht zijn. Voorop-

gesteld immers het privaatbezit, hebben de armen wel

een algemeen recht tegenover de gemeenschap, dat

deze hun belangen behartigt, maar niet tegenover de

particuliere eigenaars, althans niet in de gewone ge-

vallen. In zooverre hier van recht sprake kan zijn,

berust dat alleen op den plicht van naastenliefde, die

echter als regel den eigenaar vrij laat in de keuze van

de behoefte, waarin hij wenscht te voorzien. Iets

anders is, dat de sociale zijde van den plicht tot weldoen

een grond kan opleveren tot afdwingbaarheid daarvan

in bepaalde omstandigheden, echter niet door de parti-

culiere behoeftigen, maar door de gemeenschap en om
wille van dezer sociaal belang. -> Aalmoes. Weve.

Bijstelling of appositie noemt men die

bijvoeglijke bepalingen, die bestaan uit een zelf-

standig naamwoord, dat zonder verbindingsmiddel

bij het woord gevoegd wordt, dat het nader bepaalt

en denzelfden naamval heeft als dat woord. Bijv.: de

stad Nijmegen; mijn oom, de burgemeester; Maria,

Mater Christi Redemptoris; kennst du den Faust,

den Doktor ? E. ten Brink.

Bijstcrlaml, middeleeuwsche naam voor een

wildernis.

Blj-tegenzon, ook paranthelia, zeld-

zaam halo-verschijnsel, is een witte bijzon, die op

meer dan 90° zonsafstand te zien is. Zie ook > Bij-

maan.
Bijtende kalk, > Ongebluschte kalk.

Bijtende potasch, Kaliumhydroxyde.

Bijtende soda, -> Natriumhydroxyde.

Bijtmiddelen, mordants, > Beits.

Bytownict, veldspaatmineraal behoorende tot

de zgn. > plagioklaas-reeks. Het is samengesteld uit

ong. 20% > albiet en ong. 80% > anorthiet. B.

vormt o.a. het veldspaatbestanddeel in de > gabbro

van Volpersdorf en de kogeldioriet van Corsica.

Byturus fumatus, -> Frambozenkevertje.

Bijvanck, Willem Geertrudus Cor-
nelis, cultuur- en literatuurhistoricus van zeer

omvangrijke kennis en onmiskenbare genialiteit, wiens

werk echter van geringen blijvenden invloed is geweest

en wiens persoon in de wetenschappelijke wereld,

vooral in het latere deel van zijn leven, geïsoleerd heeft

gestaan. * 10 Nov. 1848 te Amsterdam, f 6 Dec. 1925.

Na zijn studie aan de LeidscheUniversiteit (Klassieke

letteren) werd hij in 1870 leeraar aan de H.B.S., in

1879 aan het Gymnasium te Leiden. In 1879 promo-

veerde hij op een dissertatie „Studia in Ti. Gracchi

historiam”. Vele artikelen van zijn hand op historisch

en letterkundig gebied verschenen in „De Locomo-

tief”, in „Los en Vast”, in „De Nederlandsche Specta-

tor” en sinds 1886 in „De Gids”. In 1889 nam hij ont-

slag als leeraar en leefde eenige jaren ambteloos, om
in 1895 benoemd te worden tot bibliothecaris van de

Koninklijke Bibliotheek. Inmiddels was hij in 1898

opgenomen in de redactie van „De Gids”, waarin hij

tot 1906 zitting zou hebben. In 1921 legde hij het ambt

van bibliothecaris der Kon. Bibl. neer en wijdde zich

gedurende zijn laatste levensjaren uitsluitend aan

zijn studie, slechts artikelen publiceerend in „De

Nieuwe Courant” en „De Amsterdammer”.
Werken: o.m. Poëzie en leven in de 19e eeuw

(1889) ;
Un HoUandais k Paris en 1891 (1892) ;

De jeugd

van Isaac Da Costa (2 dln. 1894—’96) ;
Literarische en

historische studiën (1918) ;
Vaderlandsche figuren op

den overgang der achttiende eeuw (1927). — Lit.

:

Levensbericht door F. J. W. Drion in Hand. Maatsch. d.

Ned. Lett. (1926—’27, 63-85, met bibliographie door

A. J. de Mare). Brummel.

Bijvoeglijk of attributief worden die

> bepalingen genoemd, welke behooren bij een zelf-

standig naamwoord of een ander als zoodanig gebruikt

woord. Ze kunnen staan voor en achter het nader

bepaalde woord: iedere taal heeft hiervoor zijn vaste

regels. Als b. bepalingen kunnen voorkomen: 1° zelf-

standige naamwoorden of zelfstandige voornaamw.,

door een verbindingswoord of specialen naamval

verbonden met het woord, dat zij nader bepalen, bijv.:

de auto van mijn broer; het huis met de trappen;

de kamer van mij
;
vaders kantoor

;
de tuinman z’n

gereedschappen. Wanneer een zelfstandig naamwoord

als b. bepaling voorkomt zonder verbindingswoord

of eigen naamval, noemt men het een > bijstel-
ling of appositie. 2° Bijvoeglijke naamwoorden

of bijvoeglijke voornaamwoorden, bijv.: de Fransche

revolutie; de hoogste rang; ons clubhuis; welk

merk koop je ? 3° Telwoorden, bijv.: veertig leer-

lingen; de tweede prijs; 4° Bijwoorden, met of zonder

voorzetsel verbonden met het nader bepaalde woord,

bijv.: de buren beneden; de bakker hiernaast; ons

plan van gisteren.

Bijvoeglijk-bijwoordelijk of attributief-adverbiaal

noemt men die bepalingen in den zin, welke niet alleen

behooren bij een zelfstandig woord maar ook bij het

werkwoord, bijv.: hij kwam gezond terug; hij verscheen

als ridder op het tooneel. Een dergelijke bepaling wordt

praedicatief attribuut of ook bepaling van gesteldheid

genoemd. E . ten Brink.

Bijvoeglijk naamwoord, > Adjectivum.

Bijvoegsel, > Affix.

Bijvoet, > Alsem.

Bijwoord, > Adverbium.

Bljwoordclijk of adverbiaal worden,

in tegenstelling tot de > bijvoeglijke, die > bepalin-

gen genoemd, welke behooren bij den geheelen zin of

bij ieder deel er van, dat geen zelfstandig woord is.

Voor de plaats der b. bepalingen bestaan, evenals voor

die der bijvoeglijke bepalingen, in de meeste talen

vaste regels. Als b. bepalingen kunnen voorkomen: 1°

zelfstandige naamwoorden of zelfstandige voornaam-

woorden, door een verbindingswoord of specialen

naamval verbonden met het zinsdeel, dat zij nader

bepalen, bijv.: hij voetbalt iederen dag; zij kaarten

met ons
;

zijn fiets staat in het hok. 2° Bijwoorden

of als zoodanig gebruikte woorden en uitdrukkingen,

bijv.: het boek ligt daar; waar woon jij? zij zingt

graag; hij schreeuwde het hardst; een ontzettend

groote ramp; de agent loopt op en neer; ik ga

misschien morgen zeilen. In het laatste voorbeeld is

„misschien” bepaling bij den geheelen zin. Naar de

beteekenis kunnen we onderscheiden b. bepalingen

van plaats, van tijd, van hoeveelheid, van graad,

van hoedanigheid, enz. Over bijvoeglijk-bijwoordelijke

of attributief-adverbiale bepalingen, > Bijvoeglijk.

E. ten Brink.

Bijwortel, > Wortel.

Byzacium. (ant. geogr.), kuststreek in

N.Afrika; van Hadrumetum tot de kleine Syrte.

Byzantinisme, 1° samenvattend begrip van de

kenmerkende eigenaardigheden van het Byzantijnsche
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Rijk : een ver gedreven bureaucratie, overdreven ver-

eering van den vorst met veel ceremoniën, kruiperij

en vleierij.

2° In het algemeen: slaafschheid in het gedrag
tegenover vorsten of hooggeplaatste machthebbers.

3° Karakterloosheid en berekende leugenachtigheid.
4° Politiek en kerkelijk: een systeem van te ver

doorgevoerde vereeniging van kerk en staat, zooals

die bestond in het > Byzantijnsche Rijk. > Caesaro-

papisme. de Brouwer .

Byzantium, > Konstantinopel.

Byzantijnsche aera, de tijdrekening, die het

begin van de wereld stelde in het jaar 5508 vóór
Christus; ze is al lang niet meer in gebruik. De Russen
hebben er zich het langst van bediend.

Byzantijnsche kleeding. De B. k. kenmerkt
zich door haar stijf en zwaar karakter, een gevolg

van het veelal in de > Byzantijnsche weefsels inge-

weven goud- en zilverdraad, maar vooral ook van de

rijke borduursels, waarbij groote hoeveelheden paarlen

en edelsteencn zijn toegepast. De mozaïeken in de

St. Vitale te Ravenna geven een inzicht in de kleeding

der voorname Byzantijnen uit dien tijd. Het daarop
voorkomende keizerlijk gewaad van Justinianus bestaat

uit een tot de knieën reikende, door een rooden gordel

bijeengehouden, witte tunica, nauwsluitende, purper-

kleurige beenbekleeding en purperkleurige, met
paarlen bezette sokschoenen. Een purperkleurige

halfcirkelvormige mantel, door kostbare spangen op
den schouder vastgehouden en met geborduurde
stukken (clavus) versierd, voltooit het geheel. Het
Byzantijnsche hof was bekend om de groote luxe, en

de keizerlijke dracht werd door de voorname Byzan-
tijnen ijverig nagevolgd. De vrouwelijke B. k. bestond
meestal uit tunica, stola en halfcirkelvormigen mantel.

De vormen kwamen vrijwel overeen met die der

mannelijke kleeding.

Lit. : > Bourgondische dracht. J. Buiten.

Byzantijnsche kunst, De Byzantijnsche kunst
is de kunst van het Christelijke Oosten, die tot middel-
punt (niet uitgangspunt) Konstantinopel (Byzantium)
heeft, de hoofdstad van het nieuwe Romeinsche Rijk.

De bijna duizendjarige ontwikkelingsgeschiedenis

der Byzantijnsche kunst, waarvan de beteekenis

S
as door de jongste onderzoekingen (Kondakow, Diehl,

rillet, Ainaloff, Wulff, Strygorwskij e.a.) in haar
vollen omvang erkend is, omvat verscheidene perioden.

Het vóór-Justiniaansche tijdperk (4e—6e eeuw),
het „gouden” tijdperk van Justinianus (6e—7e eeuw),
het overgangstijdperk, dat met den beeldenstrijd

samenvalt (8e—9e eeuw), de bloeiperiode van de
Macedonische en Comnenen-dynastie (9e—11e eeuw),
die met de verovering van Konstantinopel door de
kruisvaarders (1204) eindigt, en het laatste tijdperk

van de zgn. Palaeologen-Renaissance (14e eeuw).
Het probleem van haar oorsprong behoort tot de

omstreden kwesties van de kunstgeschiedenis (Sybel,
Strygorwskij, Kondakow, Wulff). Reeds in den vóór-
Justiniaanschen tijd vertoont zij naast Hellenistische
vormelementen trekken, die slechts door een vrucht-
bare opneming van den Oosterschen vorm verklaard
kunnen worden. Het naturalisme in de Hellenistische
kunst, wijzigt zich onder den invloed van de cultuur
der Sassaniden (Iran) in een monumentalen stijl, die
tegelijk symbolische sierkunst is. De zinnelijke vorm
wordt in het bovenzinnelijke verankerd, en van daar uit
geïdealiseerd. Uit de verbinding van de Oostersche en
Hellenistisch-Romeinsche (Alexandrië) traditie ont-

staat een nieuwe bovenzinnelijk-hiëratische kunst,
die de kunst van Klein-Azië, van den Kaukasus,
Armenië, Syrië, Palestina, Balkan, Zuid-Italië
(Sicilië), van de Adriatische steden (Venetië, Ravenna,
Torcello) en van Rusland langen tijd belangrijk

beïnvloedt. Konstantinopel wordt als de nieuwe
hoofdstad van het Romeinsche Rijk onder de keizers

Constantijn en Theodosius schitterend uitgebreid
(hippodroom, waterkelders, baden, paleizen), waarbij
het oude Rome voor het grootste deel van zijn kunst-
schatten beroofd wordt.
Maar eerst onder Justinianus (527—565) ontstaat

de eigenlijke Byzantijnsche stijl, zoowel in de archi-
tectuur, als in de schilderkunst (mozaïek). Het indruk-
wekkendste voorbeeld van deze eerste bloeiperiode
van de Byzantijnsche kunst is de door Anthemius
van Tralies en Isidorus van Milete in 537 voltooide
Aya Sophia, waarin een combinatie van den georiën-
teerden laagbouw (kocpelbasiliek) met den centraal-
bouw bereikt werd (vóórontwikkeling: kerken in

Klein-Azië en Syrië: Bosra, Esra, Aleppo, in Saloniki:

St. Joriskerk, 4e eeuw). Deze schepping der Byzan-
tijnsche architectuur heeft zoowel in het Christelijk

Oosten (Johanneskerk in Ephese, Sergius- en Bacchus-
kerk in Konstantinopel), als ook in het Westen
(Galla Placidia, Baptist, orthodoxon in Ravenna,

lo Meter
1=^ Ir.LH

Plattegrond der Sergius- en Bacchuskerk
te Konstantinopel (koepel op octogoon).

S. Giovanni in Fonte, S. Lorenzo in Milaan) haar
parallellen. Het volmaaktste voorbeeld van een cen-
traalbouw in Italië is de San Vitale in Ravenna (517).
Naast den centraalbouw, waarin de idee van de macht

en van het kindschap Gods zich ’t sprekendst uit-
drukken, vertoont de Byzantijnsche kunst van dit
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tijdvak den basiliekvorm, dien zij van de Ouden over-

neemt en in een heiligdom verandert. De beste voor-

beelden van deze soort bevinden zich wederom te

Ravenna (Apollinare in Classe, Apollinare Nuovo

uit de 6e eeuw). De absis vormt hier met het altaar

het directe einde van den langbouw, waar ook de

zuilenbogen en de figurenstrooken aan de muren

samenkomen.
Eenig in zijn soort is hier de mozaïekversiering

(Absis-mozaïek in Apollinare in Classe, wandmozalek

in Apollinare Nuovo). De wet van haar rhythmische

rangschikking en de strenge frontaliteit in het gevoel

voor vlak openbaren zich vooral in Apollinare Nuovo,

terwijl in de latere mozaïeken van den Heiligen Derne-

trius in Saloniki (6c—9e eeuw) het Hellenistische

naturalisme nog nawerkt. Paneelschilderingen zijn

buitengewoon schaars voorhanden. In enkaustiek

geschilderde halffiguren van de HH. Sergius en Bacchos

met Christus-Mandylion (academie te Kiew) blijkt

verwantschap met het laat-Hellenistische (Egyptische)

mummie-portret.

Wat de plastiek van deze periode betreft, deze staat

voor een groot deel nog in den ban van de Helle-

nistische traditie (ivoren diptieken uit de 5e en 6e

eeuw, zooals de vleugelengel in het Br. Museum te

Londen, de Domschat van Milaan, de Berlijnsche

Pyxis, 7e eeuw). In de sarcophaag-reliëfs (Pisa, Ra-

venna, Konstantinopel uit de 4e en 6e eeuw) worden

wel is waar de bijbelsche verhalen in den stijl van

de laat-Hellenistische epische voorstellingslamst

uitgebeeld, getuigen echter tegelijk van bovenzinne-

lijke kracht.

De volgende periode (7e en 8e eeuw) staat in het

teeken van een steeds sterker wordenden invloed

van het Oosten. Mede onder den invloed van den

Islam, die steeds meer vooruitdringt, ontstaat de

beeldenstrijd, waaraan ontelbare religieuze kunst-

werken ten offer vallen, en waaraan eerst door het

besluit van het Concilie van Konstantinopel (842)

een einde gemaakt wordt.

Pas in het begin van de 9e eeuw begint de 2e bloei-

periode van de Byzantijnsche kunst, die in de archi-

tectuur tot de overheersching van den kruiskoepel-

bouw leidt. De kruiskoepelbouw, die uit Armenië

afkomstig is, wordt hierdoor gekenmerkt, dat naast

den kruiskoepel 4 kleinere koepels zich niet boven de

kruisarmen, maar boven de hoeken naast de met een

tongewelf bedekte kruisarmen verheffen (kerk van de

heilige Irene, die later verwoest werd, de Nea Basilius,

Kilissi Dzjami uit de 10e eeuw in Konstantinopel,

Skiprou in Boeotië uit de 9e eeuw). Naast de lmiis-

koepelkerk ontwikkelt zich (vooral in de provincies

van het Byzantijnsche Rijk) de zuilenkerk met één

koepel, die ook in haar uiterlijk (een kistvormig,

ongelede bouw) het nieuwe monniksideaal weerspie-

gelt, het ideaal, dat het sterkst tot uitdrukking komt

in de nieuwontdekte rotskerk van Cappadocië. De

koepel rust op 4 zuilen of pilaren, die door open bogen

verbonden zijn. De smalle kruisarmen tusschen de

pilaren accentueeren de beteekenis van het midden-

schip, waarin de iconostasis het altaar van de plaats

der geloovigen scheidt. Op die manier heeft hier een

samensmelting plaats van een (door een koepel bedekte)

middenruimte en een rechthoekige ruimte voor het

volk (Hosios Lucas in Phocië, 11e eeuw, Daphni bij

Athene, 11e eeuw, Nea Moni op Chios, 11e eeuw,

Gorgopiko te Athene, 9e eeuw).

Wat betreft de schilderkunst tijdens de Macedo-

nische bloeiperiode (mozaïek), hier weerspiegelt zich

het nieuwe ideaal van het Oosten, dat op het gods-

dienstig gevoel van het volk gebaseerd is. Dit zien we

in een bovenzinnelijk-abstracte regelmatigheid (koepel

en absismozaïek in Hosios Lucas, uit de 10e eeuw,

met Christus en Maria op een glanzenden troon),

in het bewust afzien van lichamelijke vormen, door

het enkel aangeven van omtrekken (Nartex-mozaïek

in de Koimesiskerk te Nicea uit 1025 met de staande

Moeder Gods in gebedshouding) en in het vergeeste-

lijken van de gelaatsuitdrukking (altaarruimte van de

Koimesiskerk te Nicea uit het midden van de 9e eeuw,

lo Meter?
r—^4- i

Plattegrond der Sophiakerk te

Saloniki (koepel op vierkant).

koepelmozaïek van de Sophiakerk te Saloniki, Nea

Moni op Chios, Pangiakerk te Kiti op Cyprus). In

haar tweede bloeiperiode heeft de Byzantijnsche kunst

ook andere landen sterk beïnvloed. Naast Rusland

(H. Sofia te Kiew en Nowgorod), naast de Balkan-

landen en Palestina (mozaïek van de Geboortekerk

van Christus in Bethlehem, 1169) zijn het Sicilië

en de steden aan de Adriatische Zee, waar de Byzan-

tijnsche kunst haar rijkste ontwikkeling vindt. Tot

de meest grootsche bouwwerken uit dezen tijd behoort

de San-Marco te Venetië, die naar het voorbeeld

van de Apostelkerk te Konstantinopel gebouwd is
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(1094), met haar in kruisvorm gebouwde koepels en
haar groote met fonkelende mozaïeken op gouden grond
belegde muur- en gewelfvlakken. Een nog rijkere

ontwikkeling beleeft de Byzantijnsche kunst in de
12e eeuw in Sicilië, in de eerste plaats te Palermo.
In plaats van den Byzantijnschen centraalbouw komt
hier de basiliekvorm op, in het lengteschip waarvan,
met lichte en wijd open zuilenplaatsing, zich de slanke
zuilen met breede openingen bevinden; het geheel
wordt met koepels gekroond (Capella Palatina, 1143,
en Mortorana in Palermo, dom te Monreale, 1172,
en dom te Cefalu, 1148). Wat het meest deze monu-
mentale kunst benadert, zijn de onlangs ontdekte
overblijfselen van de muurschilderingen van de
Demetriuskathedraal te Wladimir (ca. 1169), die naar
allen schijn Byzantijnsch zijn (S. Wladimir). Ook de
schilderingen van het Batsjkowskij -klooster in Bulga-
rije wijzen op Byzantijnschen invloed. Een van de
weinige overblijfselen van de Byzantijnsche beelden-

schildering uit de 12e eeuw is de beroemde „Moeder
Gods van Wladimir”, dit Palladium van Moskou,
dat reeds in 1155 uit Konstantinopel naar Wladimir
over^ebracht is. Het zeer ver gevorderde Byzantijnsche
illusionisme doet hier de hoofden van de Moeder
Gods en van het Kind Gods als levend schijnen, de
vleeschkleur gaat onmerkbaar in olijf-groene schaduw
over, het verhevene wordt door de vergrooting van de
oogen, door de bewogen omtreklijn van de omtrekken
gekenmerkt.
De verovering van Konstantinopel door de palaeo-

logen (1261) deed op bijzondere wijze de Byzantijnsche

kunst tot bloei komen (palaeologen-Renaissance).

Deze kunst wortelt in Hellenistischen bodem; ook
Westersche invloeden zijn er niet vreemd aan. In

plaats van de abstracte Heiligen-beelden treden nu
historische schilderingen op, lieflijke tafereelen uit

het leven van Maria en de wonderen van Christus

(Sjachrijè Dzjami, 303). De illusionistische elementen
worden versterkt. Het streven naar illusionistische

weergave van het gebeurde voert tot de ontdekking
van den landschapsachtergrond, van het licht-en

-

schaduw, van de lucht, van het licht en tot een schil-

derachtige bijna „expressionistisch” bekoorlijke vorm-
geving (Mistra in Morea, de 12 Apostelkerken te

Saloniki en Athene, de muurschilderingen van de
Georgskerk te Sofia, de Kerk der Openbaring te

Kowalewo bij Nowgorod (1380) en die van Studenitza
en Ravannitza (Servië). Met de verovering van Kon-
stantinopel door de Turken (1453) ging de Byzan-
tijnsche kunst in de hoofdstad geheel te niet, om op
de Athos (Watopedi), Creta, in Roemenië en vooral
in Rusland tot bloei te komen.
Byzantijnsche miniaturen. Ook op

het gebied van de miniaturen heeft de Byzantijnsche
kunst uitstekend werk geleverd. Ook hier vloeien vanaf
het begin de Oostersche met de Romeinsch-Hellenis-
tische (Alexandrië) traditie in elkaar (Kondakow).
Terwijl de afbeeldingen van de zgn. Josua-rol (Vati-
caan, 6e eeuw) en de Itala-fragmenten (Lat. bijbel-

vertaling, 4e eeuw, te Berlijn) naar hun voorstellings-
inhoud zich binnen de grenzen van de Klassieke
kunst bewegen en in den Parijschen Psalterium-codex,
nr. 139 (voorstelling van David, de lier bespelend,
die aan een heidensch Odysseelandschap herinnert)
het illusionisme in die mate benaderen, dat ze soms
aan de herderstafereelen van de Hellenistisch-Romein-
sche schilderkunst doen denken, zijn de miniaturen
van de uit Antiochië stammende, in Konstantinopel

uitgevoerdc Weensche Genesis (als ook die van den
purpercodex uit Sinope en van den codex Rossanensis
uit de 6e eeuw) door een geheel anderen geest bezield.
Hun eigen aard ligt niet alleen in de genre-achtige
voorstellingswijze van de gebeurtenissen der Joodsche
geschiedenis, maar in een waarheidsgetrouwe weder-
gave van de feiten, waar de werking der goddelijke
Voorzienigheid sterk uitkomt. De afkeer van het
illusionistische ideaal, de overheersching van de
geestelijke voorstelling (het onstoffelijke, omgekeerd
perspectief, denkvoorstelling in plaats van het gezichts-
beeld), die zoowel in de Weensche Genesis, als ook
in het Rossano-Evangelium (West-Syrisch?) vooral
door den purperen achtergrond tot uitdrukking komen,
getuigen van een direct overnemen van de Oostersche
vormen. Terwijl het „plantenboek van Dioscorides”
van Juliana Anica (512, het eerste Byzantijnsche
manuscript) in Konstantinopel zelf ontstaan is, is

de Christelijke topographie van Cosmas Indicopleustes
(uit de 6e eeuw; Vaticaan) van Alexandrijnsche
afkomst, terwijl de beroemde Rabula-codex in S.

Lorenzo te Florence (586) en de codex Etschraiadzin
van Oost-Syrischen oorsprong zijn.

Alles welbeschouwd is een zeker evenwicht tusschen
Oostersche en Westersche vormen voor dit tijdperk

karakteristiek. Tijdens den beeldenstrijd bloeit

vooral de boekbeschildering weer op. Terwijl de onder
Hellenistischen invloed staande (Alexandrië) keizer-

lijke schilderschool de beste miniatuurschilders tot

zich trekt, om psalteria (Parijsch psalterium 137,
psalterium van Basilius II, S. Marco Bibl. te Venetië),

preek-boeken (homilieën) en den Heiligenkalender
(Menologiën) te verluchten, komt een andere theolo-

gische richting op, die van Syrischen oorsprong is

en op populaire wijze in haar miniaturen de heils-

geschiedenissen vertelt (Chludow-psalterium, Moskou,
Watopedi psalterium, Athos). Een strenge scheiding
van de beide vormelementen kan hier niet overal
doorgevoerd worden. Veeleer kan men van een syn-
these van beide stroomingen, de Hellenistische * en
de Syrisch-Arameesche, spreken. Het psalmenboek
van Theodorus van Caesarea (1066), van Basilius uit

de 11e eeuw (Venetië), een psalmenboek uit de 10e
eeuw (Parijs, Nat. Bibl.) met David tusschen Wijsheid
en Profetie, het beroemde Menologium van Basilius II

(976—1025) in het Vaticaan, de homilieën van Grego-
rius van Nazianze (865, te Parijs), vooral die van den
monnik Jacob vertoonen in ieder geval een samen-
smelten van de antieke vormen met den Byzantijn-
schen zinnebeeldigen hiëratischen stijl.

De plastiek van de 10e, 11e en 12e eeuw, die slechts

in ivoren plaatjes behouden is (Moeder Gods, verza-
meling Stroganow, Rome; Hemelvaart van Christus,
Florence, 10c eeuw) brengt een teer vergeestelijkt

heiligentype, dat op antieke voorbeelden teruggaat,
strenge frontaliteit van verheven gestalten, die in

platgevou'wen verticaal-afhangende gewaden gehuld
zijn. Ook in de goudsmeedkunst, zijdeweverij, waarin
sinds de 7e eeuw de Oostersche manier (patronen van
geometrische figuren) de Hellenistische verdringt
(olifantstof van Karei den Grooten, in den dom te

Aken), de glaskunst, maar vooral in de emailkunst
bereikt de Byzantijnsche kunst van dezen tijd een
ongewone hoogte. In het zgn. champ-levé email
(Pala d’Oro 976 in de S. Marco te Venetië) openbaren
zich weder alle trekken, die voor de Byzantijnsche
kunst zoo karakteristiek zijn. De typeerende kunst
van het Christelijk Oosten, waartoe niet alleen Byzan-
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tium, maar ook Klein-Azië en Egypte gerekend moeten

worden, staat onmiskenbaar in sterk contrast met de

individualistische kunst van het Westen. Het ten toon

spreiden van het religieuze, hiëratische rust, het

vergankelijke als symbool van het onvergankelijke,

bovenzinnelijke en hemelsche, waarin het individu

opgaat, dat zijn de essentieele trekken van de Byzan-

tijnsche kunst, die in haar geheel een eenig voorbeeld

is van een kunst, die met den godsdienst vergroeid is.

Eackel.
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Byzantijnsche letterkunde. Deze is

nimmer ontkomen aan den schadelijken invloed van

het A 1 1 i c i s m e, de beweging, die in het begin

van onze jaartelling ontstond en waarbij men de

oude Attische schrijvers niet alleen naar den geest,

maar ook naar de letter wilde navolgen. Ook het kerk-

Grieksch verloor gaandeweg zijn eenvoud en bij de

opkomst van het Byzantijnsche Rijk, onder de groote

kerkvaders, triomfeerde het Atticistische Grieksch

als voertaal van de Oostersche Kerk. Hoe verwerpe-

lijk deze navolging ook moge wezen, men hoede zich

ervoor aan de uitgebreide Byz. lett. daarom iedere

kunstwaarde te ontzeggen. Zij telt tal van begaafde

vertegenwoordigers, wier blinde bewondering voor

hun roemrijke voorgangers vaak hun eenig gebrek was

en wier individualiteit zich door den gekunstelden

vorm van hun geschriften heen duidelijk baanbreekt.

In dit opzicht is onze kennis van het Byzantijnsche

Grieksch den laatsten tijd aanmerkelijk gevorderd; de

conjecturaal-critiek, ook van den genialen Cobet,

heeft de ware verhoudingen lang gemaskeerd. Het beste

heeft zich de geschiedschrijving gehand-

haafd, die naar Klassieke opvatting nog steeds als

een kunst, niet als een wetenschap beoefend werd.

De wereldlijke geschiedschrijvers behoorden meest tot

de aanzienlijke kringen; zij beschreven eigentijdsche

gebeurtenissen en zetten, behalve in de „donkere

eeuwen” (641—867), eikaars werk onafgebroken voort.

De belangrijkste is Procopius van Caesarea, de veld-

heer van Justinianus (527—565), die diens krijgs-

bedrijven beschreef en als hoveling tevens een Historia

Arcana in het licht gaf. Zijn voornaamste opvolgers

waren Theophylactus Simocatta (7e eeuw), Nicephorus

Bryennius (10e eeuw), Anna Comnena (11e eeuw),

Georgius Acropolites (13e eeuw), Georgius Pachymeres

(13e eeuw), keizer Joannes Cantacuzenus (1341—1355),

Laonicus Chalcondylas (15e eeuw). Wel te onder-

scheiden van de historieschrijvers zijn de kroniek-
schrijvers, veelal monniken, die „algemeene

geschiedenis” schrijven, van Adam en Eva af, en blij-

kens hun tegemoetkoming aan het levende spraak-

gebruik op minder ontwikkelde lezers rekenen. De

bekendste zijn Joannes Malalas (6e eeuw), Theophanes

Confessor (8e eeuw), Georgius Monachus (9e eeuw),

Joannes Zonaras (12e eeuw),Michael Glycas (12e eeuw).

Er bestaan ook kronieken in verzen. De invloed ervan

in later tijd, ook bij Westersche en andere volken,

is veel grooter geweest dan die van de eigenlijke

geschiedschrijvers. Verwant met de kronieken zijn de

synaxaria, stichtelijke verhalen, waarvan de

Bollandisten ons hun meesterlijke edities hebben

bezorgd in de „Acta Sanctomm”. Uit de 5e en 6e eeuw

dateeren verzamelingen als de „Historia Lausiaca”

van Palladius, de „Apophthegmata Patrum” van

onbekenden auteur en het „Pratum Spirituale” van

Joannes Moschus, die van kinderlijke onbevangenheid

getuigen. Na den beeldenstrijd (8e eeuw) heeft de

hagiographie zich ontwikkeld als bij geen ander volk

ter wereld, maar haar beteekenis is daaraan niet even-

redig toegenomen.

Het voorbeeld voor deze Heiligenlevens was geweest

de levensbeschrijving van den H. Antonius Abt door

den H. Athanasius (f 373), die tot de archaïseerende

Patristische literatuur behoort. De

groote kerkvaders waren hun heidensche leermeesters,

de rhetoren der zoogenaamde Tweede Sophistiek,

trouw gebleven in hun vereering van de antieke vor-

men. Als ijveraars voor het Klassicisme traden met

woord en voorbeeld de „Drie Hiërarchen” op den voor-

grond, de H. Gregorius van Nazianze (f 390), de

H. Basilius de Groote (f 379) en de H. Joannes Chry-

sostomus (f 407); vooral de H. Joannes was een buiten-

gewoon vruchtbaar redenaar en schrijver, die den

bijnaam Guldenmond ten volle verdiende. Op letter-

kundig gebied bewoog zich eveneens de tragische

figuur van keizer Julianus den Afvalligen (361—363).

Diens bestrijder, de H. Cyrillus van Alexandrië

(f 444), en vooral de H. Cyrillus van Jerusalem

(f 386) bekommerden zich minder om de literaire

mode; de catechesen van den laatste (preeken voor

de catechumenen) danken mede daaraan hun bekoring.

Het heldere proza van den H. Joannes Damascenus,

den „Aquiner van het Oosten” (8e eeuw), overtreft

ver alles, wat er in de „donkere eeuwen” is geschreven.

Daarna draagt ten gevolge van de kerkelijke twisten

de philosophische en theologische literatuur een

overwegend polemisch karakter.

Photius heeft zich vóór zijn verheffing tot patriarch

(858) verdienstelijk gemaakt voor de literaire
c r i t i e k, getuige zijn „Bibliotheca” of „Myrio-

biblon”. Hij kan als voorlooper gelden van de E n c y -

clopaedisten, keizer Constantinus Porphy-

rogenitus (912—959) en zijn staf. Hun excerpten-

verzamelingen en andere compilaties behooren niet

meer tot de letterkunde, maar hun practische zin

heeft eenige reactie teweeggebracht in het eenzijdig

Klassicisme, die voorloopig tenietgedaan werd door

de Renaissance van Psellus (1018—1078).

Zijn tallooze geschriften bevatten weinig oorspronke-

lijks, maar zij hebben de belangstelling gaande gehou-

den voor de oude literatuur. Deze uitte zich, behalve

in een wisselenden bloei van de philologie (Eustathius,

Tzetzes, beiden 12e eeuw), in een angstvallige zorg

voor het behoud van de teksten, die geleid heeft tot

het vervoer ervan in massa naar het Westen (Joannes

Aurispa), toen men het einde van het Rijk voorzag.

Geen waardiger en edeler vertegenwoordiger van deze

Grieksche Humanisten dan de latere kardinaal

Bessarion (1395—1472).

De poëzie is bij het proza sterk ten achter gebleven.

Nonnus (5e eeuw) en zijn Egyptische school behooren

geestelijk tot een vorig tijdperk; zijn Homerische

verzen, ook van na zijn bekeering, staan ons tegen,

zooals die van den H. Gregorius van Nazianze op

Christus en de H. Maagd dat nog meer doen. Quant i-

teerende verzen konden, sinds de klinkers isochroon
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geworden waren (2e—3e eeuw na Chr.), alleen kunst-
matig worden samengesteld. Hoever men het daarin
gebracht had, bewijzen de Anthologieën, waar echt
en onecht zoo moeilijk te onderscheiden is. Aan de
kerkelijke poëzie komt de eer toe met de verouderde
metriek gebroken te hebben. De Byzantijnsche
Hymnen zijn nog grootendeels onuitgegeven.
Zij werden tot het proza gerekend; het metrum is

onvolkomen, maar berust op het dynamisch accent;

rijm wordt onregelmatig aangewend. Van de dichters

is weinig bekend; verreweg de grootste, misschien de
grootste van de middeleeuwen, is de H. Romanus de
Melode (6e eeuw), een Syriër van geboorte, die meer
dan 1 000 hymnen zou gedicht hebben. De H. Joannes
Damascenus en zijn adoptiefbroeder, de H. Cosmas
van Jerusalem, trachtten de beginselen van de oude
en nieuwe metriek te vereenigen in gekunstelde
„canones”, die den wansmaak van den tijd beter
voldeden dan de hymnen van den H. Romanus en deze
verdrongen. Na een opbloei van weinig beteekenis

in het Stoudion-klooster te Konstantinopel in de
9e eeuw geraakte de kerkelijke poëzie in verval; de
eenige oude hymne, die zich voluit in de liturgie heeft

gehandhaafd, is de beroemde „Akathistos” (= staande
ezongen) ter eere van de H. Maagd. Ten gevolge van
et korkelijk tooneelverbod heeft zich in Byzantium

geen dramatische kunst kunnen ontwikkelen; het
eenige ons overgeleverde drama, de „Cliristus Patiens”,
is een cento van verzen, voornamelijk aan Euripides
ontleend.

Na de „donkere eeuwen” dringt de volkstaal door
bijna uitsluitend in de poëzie. Het gewone metrum
is de zgn. versus politicus, ontstaan uit den iambischen
tetrameter catalecticus, met een vaste caesuur na
de achtste en een vast accent op de veertiende sylbe.

De kern van de volkspoëzie vormen de volks-
liederen, behalve uit de hoofdstad vooral uit Creta
en Cyprus afkomstig. Tot de oudste belmoren die,

welke de heldendaden bezingen van Digenis Acritas;

hieruit moet in de 10e eeuw het gelijknamige nationale
epos der Byzantijnen ontstaan zijn, dat in verschillende
Utere bewerkingen, ook in proza, over is. Uitvoeriger
is de Kroniek van Morea (ca. 1325), die evenals twee
Iliassen uit denzelfden tijd ong. 10 000 verzen telt.

Ook middeleeuwsche ridderromans, zoowel Westersche
als Oostersche, zijn in de volkstaal bewerkt. Het
dierenepos is vertegenwoordigd door eenige kleinere
gedichten, die zich om den physiologus groepeeren.
De Spaneas (12e eeuw) is typisch geworden voor het
leerdicht. De letterkundige waarde van deze teksten
is over het algemeen gering. Er was geen literaire

traditie meer en wie met de sleur wilde breken, was
het schoolschc Grieksch te veel gewend om het geheel
te kunnen vergeten. Hoever dit van het volks-Grieksch
verwijderd bleef, leeren de werken van Theodorus
Prodromus (die Ionisch schreef in de 12e eeuw !) ver-
geleken met de op zijn naam gestelde satyrische gedich-
ten, die ieder op hun gebied kunnen gelden als het
beste, wat de Byzantijnsche literatuur in de laatste
periode heeft voortgebracht.

Lit.

:

Kmmbacher, Geschichte der Byzantinischen
Literatur (München 21897) ;

Hesseling, Uit Byzantium
en Hellas (1911); id., Byzantium

(

21913) ; Montelatici,
Storia della Letteratura Bizantina (Milaan 1916)

;
Hesse-

ling, Uit Hellas’ Heden en Verleden (1927) ; Soyter,
Byzantinischo Geschichtschreiber und Chroniston en
Byzantinische Dichtung (bloemlezingen, Heidelberg
1929 en 1930); Vén^tia Cottas, Le Théatre k Byzance
(Parijs 1931). Linders .

Byzantijnsche liturgie of Byzantijn-
sche ritus is, na-de Latijnsche, de meest ver-
spreide: wordt gebruikt door 8 millioen Katholieken
en 130 millioen Orthodoxen. Zij behoort tot do familie
der > Antiocheensche liturgie, waarvan zij afstamt
over Cappadocië, langs den weg, waarlangs ook
het Evangelie Konstantinopel (Byzantium) bereikte,

en waarlangs ook de bisschoppen, die het meest bijdroe-

gen tot de oiganisatie van deze Kerk, tot haar kwamen
(St. Gregorius van Nazianze, St. Joannes Chrysos-
tomus, Nestorius). De viering der Eucharistie (waaraan
uitsluitend de naam van „Liturgie” wordt voorbe-
houden) werd, rond de Antiocheensche hoofdtrekken,
in den loop der eeuwen (tot aan de 14e eeuw) gevormd.
Men onderscheidt: de Liturgie van den H. Joannes
Chrysostomus, die van den H. Basilius, en die (ten
onrechte zoo genoemd) van den H. Gregorius Dialogus
(St. Gregorius den Grooten). De eerste wordt dagelijks

gebruikt, alleen vervangen door de tweede op de Zon-
dagen der groote Vasten (behalve Palmzondag),
de vigilies van Kerstmis en Driekoningen, Witten
Donderdag, Stillen Zaterdag, en op het feest van St.

Basilius (1 Jan.); de derde is de plechtigheid der
„Praesanctificata” voor de a-liturgische dagen: alle

weekdagen der Vasten, uitgezonderd de Zaterdagen
en het feest van Maria-Boodsehap (al viel dit ook op
Goeden Vrijdag); feitelijk alleen gebruikt op de Woens-
dagen en Vrijdagen. Die van St. Basilius, de oudste,
mag in veel authentiek heeten; die van St. Joannes
Chr., een verkorting er van, wellicht, ten deele,

eveneens. Van later is de toebereiding der offergaven
vóór de catechumenen-mis (proskomidi), met alles

wat er bij komt.

Het Doopsel geschiedt door onderdompeling, en
onmiddellijk er na dient dezelfde priester het Vormsel
toe. De Wijdingen (3 hoogere: episcopaat, priester-

schap, diaconaat; 2 lagere: subdiaconaat, lectoraat)

geschieden zonder overreiking van instrumenten;
zij kunnen (behalve het episcopaat) worden toegediend
aan gehuwden; priesterschap en diaconaat maken
echter het aangaan van een huwelijk onmogelijk. Het
laatste Oliesel („sacrament van de olie en het gebed”)
vraagt door 7 priesters te worden toegediend. Het
Huwelijk kent een kroning, en draagt ook dien naam.
Biechtstoelen zijn onbekend. In het koorgebed is het
poëtisch element overheerschend (> Tropariën).
> Brevier (2°).

De uitbreiding van den Byzantijnschen ritus valt
samen met die van het Byzant. keizerrijk: overal
(Syrië, Egypte) verdrong hij de inheemsche (althans
bij de Orthodoxen; slechts in de kettersche sekten
bleven de oude voortbestaan). Echter nam hij overal
de landstaal over (> Kerktalen): het Arabisch bij

de Melchiten in Syrië, Palestina, Egypte; het Slavisch
in Rusland, Boelgarije, Joego-Slavië, Tsjecho-Slowa-
kije, Oost-Polen; het Georgisch in Iberië en Imerethië
(Kaukasus); het Roemeensch in Roemenië. Met het
Grieksch in Griekenland, Turkije, Syrië, bij de ver-
spreide Grieken in Europa, Afrika, Amerika, enz.,
zijn dit de yier voornaamste talen. Hierbij komen nog
vele andere (vooral bij de Orthodoxen): Russisch,
Tsjechisch, Hongaarsch, Engelsch, Duitsch, Fransch,
Japansch, Chineesch, Koreaansch, enz. tot Finlandsch
en Eskimoosch. Zie verder Boeken (liturgische);
Biecht; Doopsel, enz.

L i t. : Brightman, Liturgies Eastern and Western
(Oxford); Duchesne, Les origines du culte chrétien
(Parijs)

; Janin, Les églises oriënt, et les rites oriënt.
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(Parijs) ;
Perridon, Goddelijke liturgieën van O. H. Vader

Joan. Chrys. en O. H. Vader Basilius
;
Pargoiro, L’Eglise

byzant. de 527-847 (Parijs)
;

Renaudot, Liturgiarum

orientalium collectio (Parijs 1716, Frankfort 1847)

;

v. Maltzew, Die göttl. Liturgien unserer h. Vater Joan.

Chrys., Basil. und Greg. Dial., enz. (11 dln. Berlijn

1890—1901) ;
de Meester, La divine liturgie de S. Jean

Chrys., texte grec et francais (Rome-Parijs 1930 ;
Duitsch,

München 1932) ;
Sallaville, Liturgies oriënt. (Parijs 1932).

Dirks.

Byzantijnsche muziek. Van eigenlijke B. m.
kan eerst sprake zijn, als er een Byzantijnsche liturgie

bestaat nl. in de 4e eeuw. Het aantal positieve gegevens,

dat men ervan bezit, is gering. Zeker is het geen

decadence of late nabloei der oude Grieksche muziek-

kunst; doch heel haar voorgeschiedenis wijst naar

Syrië, en valt samen met de ontwikkeling der > oud-

christelijke muziek.

Geschiedenis. Ie Periode: 390—550. Vorming.
Rond 350 begon men in Syrië den antiphonaal-zang

(> Antiphoon) in te voeren (2 afwisselende koren en

een gezamenlijk-gezongen keervers of antiphoon);

daarvóór werden de psalmen en cantica gewoonlijk

in > responsoriaal-zang uitgevoerd: voorzanger met
een door koor of volk gezongen keervers of > hypakoè
(antwoord).

In 390 voerde S. Jan Chrysostomus den antiphonaal-

zang in bij den Byzantijnschen ritus; tegelijkertijd werd
een groot aantal nieuwe hypakoè voor den responso-

riaal-zang ingevoerd, met nieuwe muziek naar het

model der > heirmos-melodieën (eenzelfde melodische

formule voor verschillende teksten, die wel een gelijk

aantal woord-accenten, maar niet altijd hetzelfde

aantal onbetoonden tellen). Deze nieuwe gezangen

werden troparia genoemd. Spoedig werden zij losge-

maakt van de psalmen (en cantica) en afzonderlijk

uitgevoerd, en werden zoo het grondbestanddeel der

Byz. liturgische muziek.

In de 5e eeuw waren de troparia verspreid over alle

Grieksche kerken en in Alexandrië, nog niet echter

in de kloosters. Op de bestaande troparia schreef

de H. Romanus, diaken van Emese in Syrië, een groot

aantal strophen: kontakion en oikos, waarvan na
verloop van tijd alleen de eerste overbleef.

2e Periode: 550—1200. Definitieve ordening.

Bloei. Andreas van Creta (f 740) stelde van
de bestaande gezangen een verzameling op, die men
canon noemde, en 9 oden omvatte; elke ode heeft

een heirmos-melodie en telt 4 strophen. Alle strophen

van eenzelfde ode hebben gelijk rhythme, de eerste

twee strophen bovendien dezelfde melodie (tonus

princeps)
;
de andere twee strophen hebben een variatie

van den tonus princeps. Er ontstonden in deze periode

weinig nieuwe heirmos-melodieën
;
wel worden op

bijna alle bestaande melodieën nieuwe teksten ge-

schreven (door hymnographen), zoodat do schriftuur-

tekst bijna geheel verdween. Naast Andreas van Creta

waren het vooral S. Johannes Damascenus, S. Kosmas
van Maiouma en S. Theophanes ho Graptos, die veel

bijdroegen tot den bloei van de Byz. muziek. Alle

bestaande gezangen werden door S. Joh. Damascenus
verzameld en geordend volgens de 8 Byzantijnsche

èchoi of kerktonen in zijn beroemd > Oktoèchos.

In de 11e eeuw wordt de Byzantijnsche liturgie

gecodificeerd, waardoor een einde komt aan het

voortdurend maken van nieuwe teksten; tegelijkertijd

wordt door vergelijking met de Grieksche kerken in

Syrië een nieuwe melodietekst vastgesteld: de voor-

naamste Byz. musicologen van dezen tijd zijn Michaël

Psellus en Georgius Pachymeros.

3e Periode: 1200—1750. Verval. De gebrekkige

notatie was oorzaak, dat de melodieën steeds aan

verbastering onderhevig waren. De monnik Kukuzèles

van het Athos-klooster begon daarom een grondige

herziening van de notatie. Uit dien tijd (13e eeuw)

stammen de martyrieteekens en de Papadike (zie sub

Notatie in dit artikel); hij was ook de eerste, die een

onderverdeeling van de één-tijds-waarde, den zgn.

eersten tijd, invoerde. Na hem komen er talloozen,

die óf de bestaande melodieën door allerlei toevoegin-

gen gaan „verfraaien’* (kallopistai), óf op de bestaande

teksten weer nieuwe melodieën maken (melourgoi),

met zeer rijke melismatiek, en een steeds groeienden

invloed van Perzische en Arabische elementen op

melodie en rhythme. Vooral vanaf de 16e eeuw wordt

het verval groot.

4e Periode: 1750—heden. Vereenvoudiging en syste-

matiseering. Petrus van Peleponesus (f 1777), de

laatste groote Byz. componist, heeft bijna alle bestaande

Byz. zangen vereenvoudigd en hervormd: hij is de

grondlegger der tegenwoordige Byz. muziek. Defini-

tief werd deze vastgelegd en geordend rond 1820—1830

door 3 musicologen: Chrysanthos, Chourmouzios en

Gregorius. Van de oorspronkelijke Byz. muziek is

dus niet veel meer overgebleven.

Muziekleer. Byz. muziektheorie schijnt voor het

grootste gedeelte van Syrischen oorsprong te zijn; zeker

is ze geen voortzetting der oude Grieksche muziek.

Er bestonden 8 modi of toongeslachten (èchoi):

vier > authentieke en vier > plagale, die met de

namen der oude Grieksche muziekleer genoemd werden,

ofschoon ze er niets mee hadden uit te staan. In het

begin schijnen ze met de Gregoriaansche modi (die

ook van Oostersche afkomst schijnen te zijn) min of

meer te hebben overeengestemd. Waarschijnlijk zijn

ze, reeds 100 jaar bestaande, door Joh. Damascenus
definitief geordend en geregeld in zijn > Oktoèchos.

Steeds zijn er chromatische en enharmonische ele-

menten in gebruik geweest; onder invloed van de

Arabische en Perzische muziek nam dit, vooral na de

13e eeuw, sterk toe, zoodat langzamerhand de verschil-

lende modi een heel ander aanzien kregen.

Als eenige meerstemmigheid kent de

Byz. muziek de ison: het aanhouden van grondtoon

of dominant, terwijl anderen de melodie verder zingen.

Onder invloed van Romeinsche zang-gewoonten heeft

men in de 19e eeuw op verschillende plaatsen homopho-
ne meerstemmigheid ingevoerd.

Het rhythme was vrij, d.w.z. de rhythmische

steunpunten keeren niet in zuivere regelmaat terug,

maar twee- en drieledige rhytkmen worden door elkaar

gebruikt in de meest gevarieerde samenstellingen.

Of de lange noten zuiver proportioneele waarden

geweest zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Tot aan

de 13e eeuw was de grond-waarde of „eerste tijd”

ondeelbaar; eerst door Kukuzèles werd een deeling

in 2 ingevoerd; vooral door invloed van de Arabische

en Perzische rhythmiek ging deze deelbaarheid steeds

verder.

Notatie. De eerste eeuwen schijnt de Byzantijnsche

muziek enkel door mondelinge traditie te zijn over-

geleverd. In de 9e eeuw (misschien reeds vroeger)

ontstaat een zeer primitieve notatie, de zgn. e k p hof-
net i s c h e : teekens, die voor het plechtig reci-

teeren van de Bijbellezingen aan den tekst werden

toegevoegd; deze notatie wordt gebruikt tot in de
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Byzantijnsche muziek.

13e eeuw. Daarnaast ontstaat in de 10e eeuw een zuiver
neumensehrift, dat, evenals bij het Gregoriaansch,
de groepeering der neumen en de richting der
melodie aangeeft: deze vroeg-Byzantijnsche
notatie is in gebruik tot het einde der 12e eeuw;
om het gebrekkige hiervan te verhelpen bediende
men zich van de zgn. enèchemata: vaste,
melodische formules, die de typische intervallen en
wendingen van eiken modus in zich bevatten, en door
den protopsaltes voor elk zangstuk gezongen werden
om „in de modaliteit te komen”. Een verbetering
brengt de midden-Byzantijnsche notatie
(12e—15e eeuw), die een zuiver intervallenschrift is:

elk interval heeft een bepaald teeken, de verschillende
modi worden aangeduid door een soort sleutelteeken,
de zgn. martyriën, en zelfs interne modu-
laties kunnen duidelijk aangegeven worden; verder
kan elk interval door toevoeging van een der zes

s o m a ’s (neum, die een stijgende secunde aangeeft,
met een telkens wisselende rhythmische beteekenis)
een voordrachtnuance krijgen. Een uitvoerige uiteen-
zetting hiervan vindt men in de Papadike, een klein
traktaat over aard en notatie der Byzantijnsche
muziek (13e eeuw). De laat-Byzantijnsche notatie
(15e—19e eeuw) verwerkt de steeds meer gecompliceer-
de intervallen, rhythmen en modulaties in de neumen
zelf.

Vanaf het begin der 19e eeuw wordt voor de Byzan-
tijnsche zangen het nieuw-Grieksche notenschrift
gebruikt.

Soorten. Men onderscheidt: he irmo logi-
sch e n zang, die (tegenwoordig) ongeveer gelijk

staat met den Gregoriaanschen syllabischen zang, en

vlug gezongen wordt; stichirarischen zang,
ongeveer overeenkomende met den Gregoriaanschen
neumatischen zang, wordt soms vlugger, soms lang-
zamer gezongen; papadischen zang, die veel
gelijkenis heeft met den Gregoriaanschen melismati-
schen zang, maar veel langzamer wordt uitgevoerd.
Enkele voornamere zangen: Che-

roubikon, een papadische zang, die wordt gezongen
als in het begin van den Offerdienst brood en wijn
plechtig naar het altaar worden gedragen

;
verder het

Koinoonikon, of troparion van de Communie, en het
Trisagion, die beide met veel plechtigheid gezongen
worden. Phoos hilaron is een uit de 3e eeuw stammende
tekst (melodie is meermalen veranderd), gezongen
bij het Avond-Officie; eindelijk de veelvuldige aan-
roepingen Kyrie eleison en Amen.
Ü itvoerenden zijn : de lectores : clerici,

die het groote koor vormen
;
hun taak is op vele

plaatsen overgenomen door een leekenkoor
; verder

de psaltes of zangers, die de moeilijke stukken uit-
voeren; de domestikos (later protopsaltes genoemd)
en lampadarios, leiders der twee koorhelften.
Al is er door de veelvuldige veranderingen en

verbasteringen van de oorspronkelijke Byz. muziek
niet veel meer over, toch is zij niet geheel zonder
invloed gebleven op de Westersche liturgie. Van de
Byz. liturgie nam de Latijnsche Kerk over het Kyrie
eleison en Alleluiazang bij de H. Mis, het Adoma
thalamum van 2 Febr., waarschijnlijk de tonus pere-
grinus (> Psalmodie), de feriaal-toon van het Agnus
Dei; waarschijnlijk ook zijn de oudste Sequenties
een navolging van Byz. troparia.

Ook de Ambrosiaansche en Mozarabische liturgie
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heeft meerdere riten en zangen ontleend aan den

Byz. ritus. Om eenig idee te geven van de tegenwoor-

dige Byz. muziek, geven we van elk der 3 soorten een

korte proeve (uit Couturier, Syllitourgikon).

Profane muziek. Vanaf de 6e eeuw begint met de

Byz. liturgische muziek ook de profane muziek te

bloeien. Gitaar en fluit waren de gewone instrumenten;

daarnaast ook het waterorgel. Vanaf de 9e eeuw begint

het windorgel in gebruik te komen, vooral kleinere

draagbare orgels. Na de 11e eeuw wordt het orgel ook

bij de Byz. liturgie aangewend. Vanaf de 13e, doch

vooral na de 16e eeuw komt ook de profane muziek
langzamerhand onder invloed van Perzische en bijzon-

der Arabische elementen.

Lit. : Egon Wellesz, Byzantinische Musik (Jeder-

manns Bücherei, Breslau 1927) ;
E. Wellesz, Aufgaben

u. Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen u.

orientaüschen Kirchenmusik (Liturgiegesch. Forschun-
gen, nr. 6, Münster i. W. 1923) ;

Tillyard, Byzantine
Music and Hymnography (The Faith Press, Londen
1923, 40) ;

H. Gaisser O.S.B., Le système musical de

1’Eglise grecque (Rome 1901 ;
begint met vergelijkende

melodie-studie, maar niet critisch genoeg)
;
A. Gastoué,

La Musique Byzantine, in Encyclopédie de la Musique
(Parijs 1931) ;

Jeannin, Mélodies liturgiques syriennes

et chaldéennes I (Parijs 1924) ;
Couturier, Syllitourgikon

ou la S. Liturgie byzantine avec les Réponses du choeur,

en musique occidentale et oriëntale (Jcrusalem-Parijs

1924; verzameling der tegenwoordig gebruikte gezangen).

Voor notatie: Tillyard, Byzantine musical notation,

in Byzant. Zeitschr. (24, 1924, 320-328) ; E. Wellesz,

Zur Entzifferung der byzant. Notenschrift, in Oriens

Christianus N.S. (7, 1918, 97-118) ; O. Fleischer, Neumen-
studicn III : Die spat-griechische Tonschrift (Berlijn

1904 ;
geeft enkel de melodie, zonder op rhythme te

achten)
;

J. Thibaut, Origine byzantine de la notation

neumatique de 1’Eglise Latine (Parijs 1907) ; H. Rie-

mann, Die byzant. Notenschrift in 10.—16. Jahrh.

(Leipzig 1909 ; onwetenschappelijk op gebied van
modaliteit en rhythme), corrigeert zich zelf in : H. Rie-

mann, Studiën zur byzant. Musik (Leipzig 1915). Voor
rhythme: E. Wellesz, Über Rhythmus u. Vortrag
der byzant. Melodien, in Byzant. Zeitschr. (33, 1933,

33-66) ;
E. Wellesz, Die Rhythmik der byzant. Neumen,

in Zeitschr. für Musikwissensch. (2, 1920, 321-336)

;

Tillyard, Rhythm in Byzantine Music, in Annual of the

British School at Athens (21, 140). Bruning.
Byzantijnsche Rijk of O o s t-R omein-

sche R
ij
k noemt men het rijk, dat zijn zetel had

te Konstantinopel, oudtijds Byzantium geheeten. Het
begon bij den dood van den Romeinschen keizer

Theodosius in 395, die had beschikt, dat het groote

Romeinsche Rijk in twee deelen zou worden gesplitst.

Zijn zoon Arcadius kreeg het Oostelijk deel, zijn zoon

Honorius het Westen. De grens liep van den Donau
ongeveer waar de Save uitmondt, naar de Ionische

Zee en in Afrika tusschen de provincie Afrika en

Egypte. Het Westen verloor in de 5e eeuw reeds groote

gebieden aan de Germanen en bezweek in 476, maar het

Oosten handhaafde zich meer dan duizend jaar, tot

1453. Onder keizer Justinianus I (527—565) en diens

energieke gemalin Theodora (527—548) beleefde het

zijn hoogsten bloei door het terugwinnen van enkele

gedeelten van het vroegere Westersche Rijk op de

barbaren. Zoo moesten de Vandalen Afrika afstaan,

de Oost-Goten Italië, de West-Goten een aanzienlijk

deel van Spanje. De verovering van Afrika en Italië

was het werk achtereenvolgens van zijn twee veldhee-

ren Belisarius en Narses. De resultaten van deze bui-

tenlandsche politiek waren voor de Byzantijnen kort

van duur, en in het Oostelijk deel begonnen haast te

gelijk de Perzen een bedreiging te worden voor Syrië,

terwijl op den rechteroever van den Donau zich de

gevaarlijke buren, Slaven en Bulgaren, trachtten te

vestigen. In 559 naderden invallende Hunnen de

muren van Konstantinopel: Belisarius werd weer de

redder.

Tot beveiliging van het Rijk bouwde Justinianus aan

de Perzische grens een reusachtig net van bolwerken;

langs den Donau legde hij tachtig forten, en hij riep

de Lombarden tot vestiging in Pannonië, om dezen

een stootblok te doen zijn tegen de invallen van bar-

baren. Met dat al werden juist de Lombarden de ge-

vaarlijkste buien voor het keizerrijk.

Wat Justinianus door zijn oorlogen bereikte, is kort

van duur geweest; een blijvende roem echter is zijn

wetgevende arbeid (> Codex Justinianus; Pandecta

of Digesta; Institutiones
;
Novellae); en zijn grandioos

bouwwerk, de > Aya Sophia.

Na Justinianus begon heel spoedig het Rijk af te

brokkelen. De Lombarden namen een groot deel van
Italië ;

in Spanje ontnamen de West-Goten de laatste

bezittingen aan Byzantium; Afrika geraakte onder de

Arabieren. Alleen keizer Heraclius (610—641) beleefde

eenigen oorlogsroem in zijn strijd tegen de Perzen, die

zich in 614 meester hadden gemaakt van Jerusalem

en het H. Kruis hadden geroofd. Heraclius drong in

Perzië, dwong de Perzen tot een vernederend verdrag

en bracht het H. Kruis terug. Maar liij kon niet ver-

hinderen, dat in 636 Jerusalem weer onder de Arabieren

kwam. De volgende keizers van de familie van Hera-

clius wisten althans Konstantinopel tegen de aanvallen

der Arabieren te vrijwaren.

De dynastie der Isauriërs, zoo genoemd naar de

afkomst van den stichter Leo III den Isauriër, is

vooral bekend door het aandeel, dat ze had aan den

> beeldenstrijd. Leo de Isauriër vaardigde in 730

een decreet uit, waarbij bevolen werd de iconen van
Onzen Heer, de Panhagia (de H. Maagd) en de heiligen

in de kerken te vernietigen. Dit verwekte groote op-

winding bij de Grieken: zij verdeelden zich in icono-

doulen (beeldenvereerders) en iconoclasten (beelden-

brekers). Terwijl de monniken, de lagere geestelijken

en het gewone volk de eerste groep vormden, hoorden

de hooge geestelijkheid, de ambtenaren en het hof tot

de laatste. Het werd een religieuze, maar ook een

burgeroorlog, met banvloeken en bloedvergieten. Te
meer, toen de paus partij koos tegen de iconoclasten.

Langer dan een eeuw duurde deze strijd; in 842 her-

stelde Michaël III de vereering van de iconen. Maar de

verwijdering tusschen keizer en paus was een blijvend

gevolg en een voorbereiding van de latere breuk tus-

schen de Oostersche en Westersche Kerk.

Onder de dan volgende keizers, de Macedonische

en de Comnenen, is de dynastie van de Comnenen het

merkwaardigst, omdat onder haar, vooral onder den

voomaamsten vertegenwoordiger Constantijn VII

(913—959) er een herleving ontstond van de Byzan-

tijnsche beschaving. De keizer zelf was schrijver over

geschiedenis en cultuur, ook over de minutieus ge-

organiseerde administratie van het Rijk en het tot

in alle bijzonderheden uitgewerkte hof-ceremonieel.

De universiteit van Konstantinopel trok de beroemdste

professoren, en de voortbrengselen van letterkunde en

kunst waren veelvuldig, zij het dan ook, dat het werk

nog al veel opging in compilatie en routine. Onder de

Comnenen voltrok zich ook het Oostersche Schisma,

dat in 1053 zijn beslag kreeg.

Gedurende deze zes en een halve eeuw en nog

daarna, is het B. R. niet het immer meer decadente
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overblijfsel van het Romeinsche Rijk geweest, zooals

veelal wordt aangenomen, maar een zelfstandig

vroeg-middeleeuwsck rijk met een zeer belangrijke

geschiedenis en dat, bij al zijn groote gebreken, voor

bet Oosten het centrum van fijne beschaving bleef

en een bolwerk tegen de van alle zijden opdringende

barbaren. Op den groei der Westersche beschaving

heeft het, hoofdzakelijk langs het zwakkere Italië,

meer invloed gehad dan gewoonlijk wordt vermoed
en een sterk opvoedende kracht uitgeoefend.

De nu volgende tijd van de kruistochten was voor

het meer en meer afgebrokkelde Byzantijnsche Rijk

niet voordeelig. De keizers toonden zich achterdochtig

tegenover de legers van het Westen, en de legers van
het Westen dienden meer dan eens politieke doelein-

den. Dit had tot gevolg, dat bij den vierden kruistocht

in 1203 Konstantinopel door de kruisvaarders werd
veroverd, en daar een Latijnsch keizerrijk werd ge-

sticht. Boudewijn van Vlaanderen werd de eerste keizer

en de Venetiaan Morosini Latijnsch patriarch van
Konstantinopel. De Grieksche keizers bleven te Nicea

en Trebisonde. Maar reeds in 1261 werd door Michaël

Palaeologus Boudewijn II verdreven en Konstantinopel

werd weer de zetel der Byzantijnsche keizers. Onder
dezen keizer kwam er een verzoening van de Ooster-

sche Kerk met Rome tot stand (Conc. van Lyon),

maar deze bleek slechts een politieke geste. Onder den

volgenden keizer Andronicus II werd alles te niet ge-

daan. De dynastie der Palaeologen beproefde herhaal-

delijk weer de hereeniging, maar de vrees voor de Tur-

ken was daar niet vreemd aan, en zelfs de officieele

oorkonde, geteekend op het Concilie van Ferrara-

Florence in 1439, bracht niet de rust, evenmin het

onder keizer Constantijn XI in 1452 gevierde hereeni-

gingsfeest. De dynastie van de Palaeologen werd bij

voortduring in beslag genomen door de kerkelijke

aangelegenheden. En intusschcn verzwakte het kleine

Rijk hoe langer hoe meer, terwijl hulp uit het Westen

met die toenemende toespitsing van den kerkelijken

strijd langzamerhand onmogelijk nog te hopen viel.

In 1463 veroverde sultan Mohammed II de stad

Konstantinopel en maakte een einde aan het Byzan-
tijnsche Rijk.

Het Byzantijnsche Rijk is gekenmerkt door paleis-

revoluties, intriges van vrouwen en eunuchen, door

parade en etiquette aan het hof, door weelderigheid

en verderf, soms naast een dweperige godsdienstigheid,

terwijl het bestuur functionneerde door bureaucratie

en haast automatische regeling. De groote massa
van het volk was zonder energie en had alleen den

hartstocht van theologische kibbelarij en de circus-

spelen. Van den naam der harddravers: rooden en wit-

ten, groenen en blauwen, kregen de partijen hun
namen, en met name tusschen de Blauwen en de Groe-

nen heerschte onverzoenlijke tweedracht.

De bronnen voor de Byzantijnsche geschiede-

nis zijn talrijk: Procopius van Caesarea, Agathias,

Joannes Lydus, Joannes Malalas, Theophilus, Nice-
phorus, Photius, Leo VI Porphyrogenetus, Leo Diaco-
nus, Synccllus, Psellus, Anna Comnena, Glycas,

Ducas, Zonaras, enz.

Te Bonn is van 1825 tot 1897 uitgegeven het

„Corpus scriptorum historiae Byzantinae”, gedeeltelijk

onder toezicht van G. Niehbuhr.
L i t. : Ch. Diehl, Hist. de 1’Empire byzantin (Parijs

1920) ;
D. de Guldencrone, L’Italie Byzantine, 400—1050

(Parijs 1914). de Brouwer .

Ten gevolge van het feit, dat de Arabieren er nooit

in geslaagd zijn het Oost-Romeinsche rijk te veroveren
en er altijd hét Wereldrijk in zijn blijven zien vóór de
verovering door de Osmaansche Turken, heeft de naam
Roem (= Rome, Oost-Romeinsche rijk) in de heele

wereld van den Islam een magischen klank behouden;
zoo speelt in de verhalen van den Indischen Archipel
de vorst van Roem een groote rol. Berg.

Byzantijnsche weefsels. De eerste aanwij-

zingen over B.w. zijn te danken aan oude ivoren trip-

tieken en mozaïeken uit de öe en 6e eeuw. Van de
hierop afgebeelde weefsels schijnt niets behouden te

zijn. Eerst vanaf de 10e eeuw zijn overblijfselen be-

waard gebleven. De mozaïeken in de St. Vitale te

Ravenna geven een goed beeld van B.w. uit de 6e

eeuw. Zoo vertoont de purperen mantel van Justinia-

nus een geel zijden inzetstuk (clavus) met blauwe
eenden in roode cirkels, terwijl de tunica’s van twee
vrouwen uit het gevolg van Theodora versierd zijn

met eenden in combinatie met bladwerk. De dierfig.

in de B.w. zijn meestal klein en naturalistisch van
teekening. Andere stoffen op de mozaïeken vertoonen
rosetten, ruitvormen, bladeren e.d. Kenmerkend
voor de B.w., in tegenstelling met de > Alexandrijn-

sche w., zijn de groote afmetingen der voorstellingen

(de cirkelvlakken hebben een middellijn van 60--80

cm) en de donkere kleuren. De fig. staan donkergeel

op diep blauwen grond, een der purperkleuren, voor
welker vervaardiging Byzantium beroemd was. Het
schijnt, dat donkerrood, violet en blauw de belang-

rijkste purperkleuren waren. In de vroege middel-
eeuwen is, in de Byz. (evenals in de Oostersche) afbeel-

dingen met menschfig. een achteruitgang te bemerken.
Slechts één stuk staat nog op gelijke hoogte met de
vele ruiterstoffen der laat-Antieken, nl. de keizer-

stof uit Mozac bij Lyon.
Omstreeks de 10e tot 12e eeuw is in de dierfiguren

de Perzische invloed overheerschend, alleen in de
ornamentale gedeelten, rosetten, enkelbanden e.d.

blijft de vorm nog zuiver Byzantijnsch. De fijnere uit-

voering en sierlijker teekening der 12e eeuw komt
sterk naar voren in de éénkleurige damastweefsels, die

vooral voor kerkelijk gebruik werden toegepast en
ook in de imperialstof met adelaar. Werden in vroegere

B.w. echte metaaldraden uit dunne gedegen goud-
strepen verwerkt, vanaf de 11e tot in de 15e eeuw werd
het meer buigzame Cyprische gouddraad verwerkt.
L i t. : F. Fischbach, Die wichtigsten Webe-Ornamente

bis zum 19en Jahrhundert (3 dln. Wiesbaden 1901)

;

Otto von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei
(2 dln. Berlijn 1913). J . Rutten.

Byzantijnsch Jaarbecjin, > Jaarbegin.

Byzas, volgens de mythe stichter van Byzantium.

Byzes van Naxos, waarsch. 7e eeuw v. Chr.,

zou het eerst dakpannen uit marmer vervaardigd
hebben; op eenige pannen, gevonden op de Acropolis
te Athene, meent men het fabrieksmerk van B. her-
kend te hebben.

Bijziendheid. Bij een normaal (emmetroop) oog
ligt het verst verwijderde punt, dat zonder accommo-
datie scherp op het netvlies wordt afgebeeld (punctum
remotum) in het oneindige, d.w.z. evenwijdige stralen

komen samen in één punt van het netvlies. Bij een
bijziend (myoop) oog echter komen deze stralen samen
in een punt vóór het netvlies: het punctum remotum
ligt veel dichter bij. De breking is dus te sterk, van
ver verwijderde voorwerpen kan geen scherp beeld ge-
vormd worden. Om deze fout te herstellen plaatst men
voor het oog een bril met holle glazen. Chamuleau.



BYZANTIJNSCHE KUNST I

Koorgalerij in de Aya Sophia. Konstantinopel.

Kerk der Panhagia. Orchomenos. Iconostase in de kloosterkerk. Daphni.

Marmerbekleeding van het hoofdgestel in de Aya
Sophia. Konstantinopel.

Dioscurides-handschrift. Staatsbibl., München.



BYZANTIJNSCHE KUNST II

Keizer Justinicmus en gevolg. Mozaïek in de S. Vitale.

Ravenna.

Keizerdiptiek, ivoor (ca. 500).

Louvre, Parijs.

Genezing v. Petrus' schoonmoeder. Pyxis, ivoor. Pesaro.

Keizerin Theodora en gevolg. Mozaïek in de S. Vitale.

Ravenna.

Codex Regina, Zalving van David. Handschrift

in de Vaticaansche Bibliotheek.

Byzantijnsch weefsel. Museum, Ravenna.
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Bijzin, > Zin.

Bijzon, ook p a r h e 1 i o n, halo-verschijnsel,

is een wit of gekleurd zonnebeeld, dat op gelijke

hoogte als de zon en op ong. 22° (zelden 46° of 90°)

afstand van het hemellichaam te zien is. De bij-

zonnen worden in het algemeen in een dunnen cirrostra-

tus gevormd.
Bijzondere code, code, bestemd voor een be-

paalde branche. Code.
Bijzondere Hoogeschool, Bijzondere

Leerstoel, > Onderwijs.

Bijzondere plantkunde of planten-
systematiek is die tak van de wetenschap-
pelijke plantkunde, die zich ten doel stelt de planten
in bepaalde groepen in een stelsel te vereenigen. Hierbij

gaat men de ontwikkelingsgeschiedenis van de planten
na, zoodat ook de resten (fossielen) van vroeger be-

staande soorten hierbij betrokken worden
;
verder steunt

men op de plantenphysiologie, de ontleedkunde
(anatomie) en orgaanbeschrijving (organographie) van
de planten, haar geographische verspreiding en de
experimenteele erfelijkheidsleer. In de geschiedenis

van de bijzondere plantkunde onderscheidt men drie

tijdperken; 1° het tijdperk, waarin men door elkander
verschillende planten beschreef (tot de 16e

eeuw, o.a. Theophrastes, Plinius, Brunfels, Dodo-
naeus, Clusius); 2° het tijdperk van de kunst-
matige systemen, waarin men een overzicht

trachtte te krijgen over het bekende materiaal (o.a.

Caesalpinus, Jungius, Toumefort); 3° het tijdperk

van de n a t u u r 1 i
j
k e systemen, begonnen door

Linnaeus, die echter naast zijn natuurlijk systeem ook
nog een kunstmatig, het zgn. sexueele systeem op-
stelde. Vóór Linnaeus had een plant somtijds een vier-

tal of nog meer „namen”, zooals nu nog wel eens in

tuinbouwliteratuur gebeurt; Linnaeus voerde de >
binomenclatuur in. In het natuurlijke stelsel

worden de planten ingedeeld in: a) hoofdafdeelingen

(phylae), bijv. Cormophyten, Euthallophyten, enz.;

b) afdeelingen (divisiones), nl. Anthophyten (zaad-

planten) en archegoniaten (sporeplanten)
; c) onder-

afdelingen (subdivisiones), bijv. Angiospcrmcn (be-

dektzadigen) en gymnospermen (naaktzadigen); d)

klassen (classes), bijv. monocotyledones (eenzaad-

lobbigen) en dicotyledones (tweezaadlobbigen); e)

orden (ordines), bijv. Gruinales; f) familiën (familiae,)

bijv. Tropaeolaceae; g) geslachten (genera), bijv.

Tropaeolum; h) soorten (species), bijv. Tropaeolum
maius, Oost-Indische kers, Tropaeolum aduncum
(canariense, peregrinum), kanariekers. Omdat bij

verder onderzoek de individuen van dezelfde soort nog
weer verschillen komt men tot i) ondersoorten (sub-

species), modificaties en mutaties, ook variëteiten of

vormen genoemd.
L i t. : R. Wettstein, Handbuch der systematischen

Botanik (Leipzig 41933 ;
met uitvoerige üt.-opgave).

Bonman .

Bijzondere strafgevangenis, > Gevangenis-
wezen.

Bijzonder onderwijs, > Onderwijs.

Bzovius (B z o w s k i), Abram, Dominicaan,
kerkhistoricus. * 1567 te Proczovic in Polen, f 1637
te Rome. Hij trad te Krakau in het klooster der Domi-
nicanen, maar werd spoedig naar Italië gezonden.
Jarenlang gaf hij daar als doctor theologiaè les aan
de kloosterscholen te Milaan en te Bologna. Later
keerde hij naar Polen terug, waar hij als prediker en
bestrijder der ketterij grooten naam maakte. Te War-
schau bouwde hij de nog bestaande Dominicaner kerk
van St. Jacobus. Op verzoek van Paulus III werkte
hij te Rome aan de voortzetting van de Annalen van >
Baronius, waaraan hij de jaren 1198 tot 1671 in 9
deelen toevoegde. Hij schreef verder nog veel geeste-

lijke werken, o.a. een Monile gemmeum ter eere van
Maria, gaf zijn preeken uit (Concionum dominicalium
totius anni tomus primus et secundus, Colonae 1615)
en maakte zich verdienstelijk voor de geschiedschrij-

ving van zijn Orde. De Iersche Franciscaan Antony
Hickey schreef tegen hem zijn „Nitela Franciscanae
Religionis” (Lyon 1627), waarin hij de beschuldi-
gingen van B. tegen de vroege historie zijner Orde
weerlegt.

Lit.

:

Lex. für Theol. und Kirche (II 21931, 684).

Wachters .

Bzura, 150 km lange rivier in Polen, zijrivier van
den Weichsel. Ze ontspringt ten N.O. van Lodz, door-
stroomt het Warschau-Berhjner oerstroomdal en mondt
uit beneden Warschau in den Weichsel.

C
de derde letter van ons alphabet, bij de Ro-
meinen uit de Grieksche gamma ontstaan,

daarna in Romaansche en Germaansche talen

overgegaan. Aanvankelijk misschien als g
uitgesproken, had de c waarschijnlijk in het

Latijn spoedig in alle posities den klank van k. In

de jongere Romaansche talen werd de c vóór e, i en y
als tsj uitgesproken, welke klank in de 13e eeuw in

het Fransch overging in s. In het Nederlandsch komt
de c thans, behalve in vreemde en basterdwoorden,

alleen voor in de verbinding ch. Deze stelt de gutturale

scherpe spirans voor; in verbinding sch wordt ze echter

in vele gevallen niet uitgesproken.

Als Romeinsch getal beteekent C (centum) honderd.

In afkortingen: Gbij Romeinsche inschrif-

ten beteekent Gaius, Caesar, Claudius, ook condidit

(heeft gesticht); C., Cod., Codd. = codex, codices

(oude handschriften, wetboek); C in de scheikunde =
koolstof (carbonium), in de natuurkunde = Celsius

(thermometer), in de natuurlijke historie = Cuvier,

in de electriciteitsleer = Coulomb (electrische maat-

eenheid); c., cr. of curr. = currentis, d.i. van het

loopende of tegenwoordige (jaar, maand); Ca in de
scheikunde = calcium; ca. = circa, ongeveer; c.a. =
cum annexis, d.i. met het bijbehoorende; c.a.d. =
(Fr.) c’est a dire, dat wil zeggen; c.a.m. = conto a

meta, voor halve rekening; Cant., afkorting van Canti-

cum, het Hooglied; cap. = (Lat.) caput, hoofdstuk;

C.B. (muziek) = contrabasso, c.B. = col basso; .C0.=
conto currente, rekening courant; Cd in de scheikunde
= cadmium, Ce = cerium; eet. = caetera, het overige;

cf. = confer of conferatur (Lat., — men vergelijke);

cg = centigram, d.i. 0,01 gram; cgs = centimeter-

gram-secunde; C.I.C. = Codex Iuris Canonici, Wet-
boek van het Kerkelijk Recht; Cie., Co. of Comp. =
compagnie; C.K. in de plantkunde beteekent Carl

Koen; Cl in de scheikunde = chloor; c.1. = citato loco,

ter aangehaalde plaatse; C.M. = conto mio (mijn

rekening); cm = centimeter; CfMf B, de namen
der Drie Koningen of Wijzen, Caspar, Melchior en

Balthasar, in Kath. landen op Driekoningendag wel

eens met krijt op de deuren geschreven; Co in de schei-

VI. 20

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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kunde = cobalt; Co. = conto, rekening; C.O. =
compte ouvert, open rekening; Col. = brief van St.

Paulus aan de Colossen-

scn; Cor. = brief van

St. Paulus aan de Co-

rinthiërs ;
cos .= cosinus

;

cosec. = cosecans; C.P.

= Code pénal (strafwet-

boek); c.p. = cum pri-

vilegio, met bijzonder

voorrecht; c.q. = casu

quo, in welk geval, voor

het geval dat; C.R. =
compte rendu

;
Cr in de

scheikunde = chroom;

c.s. = cum suis, met de

zijnen; CssR. = Re-

demptorist; Cu in de

scheikunde = cuprum,

koper; C.V. in de na-

tuurlijke historie is de

afkorting van de namen
G. Cuvier en Achilles

Valenciennes; cwt. =
centweight (= 60 kg).

C, in de muziek,
is vooreerst de bena-

ming van den derden

toon van de grond-lad-

der. Hoofdletter C geeft

in de harmonieleer den

toonaard C majeur aan;

kleine letter c den mineur-toonaard. Na de uitvinding

van het lijnensysteem (ca. 1000) gaf de C aan het

begin van een lijn dien toon aan, welke een halve-

toonsafstand verschilde van den naar beneden volgen-

den toon. De C wordt ook gebruikt als aanduiding

van vier- of tweedeelige maatsoort.^ = alla breve =

tweedeelige maatsoort. Als zoodanig is de C niet als

letterteeken maar als halve cirkel bedoeld. Ten

slotte komt de C in afkortingen voor, bijv.: c.f. —
cantus firmus; D.C. = da capo; c. 8va = coll’ottava

= met octaaf. H. Andriessen.

C (s c h e i k.), symbool voor het chemisch element

koolstof; eerste letter van de Latijnsche benaming

carbonium.
Ca (s c h e i k.), symbool voor het chemisch element

calcium.

Cabalc des dévots, > Compagnie du Saint

Sacrement.

Cabalistisch vierkant, > Toovervierkant.

Caballero, 1° Antonius, > Antonius

a S. Maria.
2° Fernan, > Fern&n Caballero (Arrom de

Cecilia).

Cabal-ministerie noemt men het bewind van

1667 tot 1673 der vijf vrijwel onwaardige gunstelingen

in Engeland onder koning Karei II, nl. Clifford,

Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale, die

met de beginletters van hun namen het woord

„cabal” vormden, waarmede reeds werd aangeduid

een gunstelingenheerschappij of camarilla. Zij begun-

stigden de Franschgezind-Katholieke neigingen van

den koning, waarvan het gevolg was het verdrag van

Dover (1670), dat Engeland in de lijn der Fransche

politiek tegenover de Nederlandsche Republiek bracht.

De anti-Fransche en anti-Katholieke reactie in het

Engelsche volk maakte in 1673 aan den cabal-invloed

een einde. v. Gorkom.

Caban el, Alexandre, Fransch schilder,

* 1823 te Montpellier, f 1889 te Parijs. Leerling van

Picot (Ecole des Beaux-Arts). Decoreerde in eenigszins

zwaren „academischen” stijl het Hotel de Ville van

Parijs (1852— ’53), het Panthéon e.a. Portretten,

vrouwelijk naakt. Werken o.a. in het museum van

Montpellier. Knipping.

Cabanès, A u g u s t i n, Fransch geneesheer

en auteur van geschiedkundige essays. * 1862 te

Gourdan, f 5 Mei 1928 te Parijs.

Werken: o.a. Le cabinet secret de Phistoire (4 dln.

1895—1900)
;

Les indiscrétions de Phistoire (6 dln.

1903—1909) ;
Moeurs intimes du passé (7 reeksen,

1910—1923) ;
Légendes et curiosités de Phistoire (5

reeksen, 1912-1922).

Cabanis, 1° Jean Louis, ornitholoog;

* 8 Maart 1816 te Berlijn, f 20 Febr. 1906. Studeerde

te Berlijn; ondernam in 1839 een onderzoekingstocht

naar Carolina en werd na zijn terugkeer in 1841 eerst

assistent, later custos der ornithologische verzameling

van het zoölogisch museum. Was oprichter van het

„Journal für Ornithologie” (1853). Bekleedde van 1874

tot 1889 het hoogleraarsambt te Berlijn. Willems.

2° Pierre Jean Georges, Fransch

wijsgeer, * 1757, f 1808; aanhanger van het

sensualisme van Condillac en voorlooper van de

moderne physiologische psychologie. De physiolo-

gische, psychische en ethische verschijnselen in den

mensch schrijft hij aan natuurkrachten van één soort

toe.

Werk: Rapports du physique et du moral de

Phomme. — L i t. : F. Picavet, Les idéologues (Parijs

1891). F . Sassen.

Cabanycs, M a n u e 1 de, Spaansch dichter;

* 1808, f 1833. Advocaat van de Reales Consejos.

In 1833 bundelt hij zijn eerste gedichten: Preludios

de mi lira (
21858). Menéndez y Pelayo roemt hem als

schrijver met eigen ideeën en gevoelens, en een eigen

dichterlijk leven, als navolger van de klassieke model-

len met de vrijheid, het echt-lyrische genre eigen.

Voorn, werken: A la indepondencia de la

poesia (ode) ;
A Cintio ;

A Marcio ;
El cólera morbo

;

La Misa nueva. — L i t. : M. Menéndez y Pelayo,

Horacio en Espana (Madrid 1887); Miguel S. Oliver,

Escritores catalanes en castellano (La Vanguardia,

Barcelona 1910) ; J. Baranera, El clasicismo de D. M. de

C. (Barcelona 1910). Borst.

Cabaret (Fr., = herberg, kroeg), 1° een kunst-
genre, hierin bestaande, dat, meest onder leiding

van een directeur of impressario, dichters en musici,

zangers en danseressen of andere kunstenaars in bonte

rij optreden. Aanvankelijk deden ze dit onder elkaar

(cabaret Le chat noir te Parijs Montmartre, vanaf1881),

spoedig voor het publiek. Het Duitsche c. heet Ueber-

brettl (1901). Het Ned. c. werd gesticht door Max van

Gelder (1892). Ned. en Vlaamsche cabarettiers:

Speenhoff, Pisuisse, Emiel Hullebroeck, Clinge

Doorenbos, Fientje de la Mar. v. d. Eerenbeemt.

L i t. : E. Visser, Het Ned. Cabaret (1920).

2° Zaal, voorzien van tooneel en dikwerf buffet

en platform voor muziek, waarin variété-voorstellingen

gegeven worden en dikwerf gelegenheid is voor het

gebruik van consumptie en tot dansen. Er moet worden

gelet op ruime nevenvertrekken, garderobes, toiletten,

kamers voor artisten, brandvrije constructie; rekening

moet worden gehouden met luidsprekers, schijnwer-

pers, bioscoop. Thunnissen.

% öanskrit

n Egyptisch
(hieroglyphen)

22,
Egyptisch
(hieratisch)

17\ Phoenicisch

C/Tl Oud-Grieksch

C< Oud-Latijn

C Karolingisch

(minuskel)

£c Duibch

U Russisch

c ModemeAntiqua

De letter C in verschillende

alphabetten.
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Cabasilas, N i k o 1 a a s, Grieksch (schis-

matiek) godgeleerde, * 1290?, f 1373?, aartsbisschop
van Thessalonica, schreef een hoogst belangrijke

verklaring van het Misoffer, mengde zich minder
gelukkig in de zaak der > hèsychasten.

Cabat, Louis, Fransch schilder, * 1812 te

Parijs, f 1893 aldaar. Leerde eerst bij een porcelein-
schilder, daarna bij Fiers. Aanvankelijk imiteert hij

sterk de 17e-eeuwsche Nned. landschapschilders,

later schildert hij op de manier van Constable naar de
natuur. Na een verblijf te Rome wordt hij meer in de
richting van het Klassicisme gedrongen. Knipring.

Cabcl (ook Kabel), l°Adriaenvan de,
schilder, * 1631, f 1705, leerling van J. v. Goyen,
ging vroeg naar Rome, daarna Z. Frankrijk. Zijn

schilderijen (die zeldzaam zijn) vertoonen sterken Ital.

(Salvator Rosa) en Franschen (Cl. Lorrain) invloed.

Veel grooter is zijn graphisch werk (66 etsen), meest
landschappen en figuren, die denzelfden invloed
verraden.

L i t. : v. Wurzbach, Nied. Künstlerlex.

2° A r e n t Arentsz, gen. Cabel, schilder te

Amsterdam, * 1586, f 1635. Zijn kunst is wat boersch,

maar heeft tegelijk iets krachtigs; zijn werken herinne-

ren aan die van Averkamp, de teekening is minder
verzorgd en de kleur wat harder. Hij haalt zijn onder-

werpen vooral uit het boerenleven.

L i t. : v. Wurzbach, Nied. Künstlerlex.
;
O. Holland

(VII)
;
Amsterdam in de 17e eeuw (III, 98). Schretlen.

Cabell, James Branch, Amer. roman-
schrijver en criticus, * 1879 te Richmond (Virginia).

Leeraar in Fransch en Grieksch, later journalist.

Zijn romans spelen voornamelijk in een verdicht

land, Poietesme; hij wordt vaak vergeleken met
Rabelais en Anatole France; in zijn verfijnden stijl,

zijn gewaagde, dubbelzinnige ironie, zijn meening,
dat het leven een voortdurende illusie is, gelijkt hij

het meest den laatste.

Werken: o.m. The Rivet in Grandfather’s Neck
(1915) ;

The Cream of the Jest (1917) ;
Jurgen (1919)

;

Chivalry (1921) ; The Silver Stallion (1926) ;
Beyond

Life (1919) ;
Special Delivery (1933). — L i t. : mono-

graphie van L. Meneken (1927). J. Panhuysen.
Caberg, > Maastricht.

Cabet, E t i e n n e, Fransch communist;
* 1 Jan. 1788 te Dijon, f 8 Nov. 1856 te St. Louis.

Onder leiding van den opvoedkundige Jacotot werd C.

onderwijzer, en studeerde dan in de medicijnen en in

de rechten; tijdens de Juli-revolutie werd hij procureur-

generaal, en als democraat gekozen tot lid van de

Kamer der afgevaardigden ;
zijn ideaal was het vestigen

der republiek, hij publiceerde een heftig geschreven

Geschiedenis der Revolutie van 1830 en redigeerde

het blad Le Populaire, waarin hij zijn democratische

idees verspreidde; na den opstand van April 1834

vluchtte hij naar Londen. Door de Utopia van Thomas
Morus beïnvloed, trachtte C. een oplossing te vinden

van de maatschappelijke problemen, want nu moest

volgens hem niet meer de democratische republiek,

maar de welvaart van het volk het doel zijn van het

democratisch streven. C. poogt dan een oplossing te

geven op grond van het communisme; maar deze

gemeenschap van het leven, van goederen en arbeid

moest niet door geweld, maar door overtuiging en door

de kracht der openbare meening tot stand komen.

In dien zin schrijft hij in 1840 zijn: Voyage en Icarie,

een staatsroman, die dienen moest als reclame voor

een communistischen staat; door zijn populairen stijl

moest deze roman op de massa inwerken. Het eerste

deel bevat de beschrijving van Icarië, een natie van
vijftig millioen zielen, als gemeenschap georganiseerd.
Een gefingeerd dagboek beschrijft het land, met
heerlijke steden, waar de heele bevolking aan het werk
is, waar nergens armoede heerscht; die maatschappij
kent geen persoonlijk eigendom, geen geld, geen handel,
geen standsverschil, ieder is nationaal arbeider; de
staat, de gemeenschap is de eenige ondernemer,
die alles regelt en de opbrengst verdeelt naar ieders

behoefte. Van opvoeding en onderwijs zal de orde in

de communistische maatschappij afhangen; de gelijk-

heid wordt in de scholen, waar coëducatie en coïn-

structie wordt toegepast, aan de kinderen ingeprent
en streng doorgevoerd. Onderscheidingen en beloo-
ningen worden afgeschaft, de straffen worden uitge-

sproken door de kinderen zelf als jury, onderling onder-
wijs wordt bevorderd, niet woorden, maar zaken wor-
den onderwezen, Grieksch en Latijn zijn afgeschaft.

Met de regels voor het onderwijs gaan hand aan hand
die voor hygiëne, de physieke opvoeding van het volk;
lijken worden beschikbaar gesteld voor dissectie en
dan verbrand.

Het tweede deel bevat een betoog, hoe een volstrekte

gemeenschap kan ontstaan uit den tegenwoordigen
toestand. C. laat Dinarus beschrijven hoe in Icarië

een zegenrijke revolutie plaats had onder leiding

van den dictator Icar en hoe het gemeenschappelijk
leven werd ingevoerd. Vóór de revolutie, waarmede de
heilstaat begint, heerschten de ellendigste toestanden;
de dictator Icar vaardigt dan een 50-jarenplan uit,

welke voorloopige organisatie de invoering van het
volle communisme moet voorbereiden. In het derde
deel wordt het communisme in een soort catechismus,

in vragen en antwoorden, samengevat en tegen opwer-
pingen verdedigd.

In Frankrijk teruggekeerd schreef Cabet: Le vrai

Christianisme suivant Jésus Christ, waarin hij wil

aantoonen, dat de beginselen van het communisme
niets anders leerden dan de voorschriften van het

eerste Christendom, wijl dit de godsdienst was der

broederschap en der gelijkheid, wijl er gemeenschaps-
zin heerschte en het een godsdienst was voor de
ongelukkigen. Op aandringen van verscheidene

arbeiders trachtte C. zijn communistisch plan te

verwezenlijken op Texas en zond daarheen emigranten,

maar dit plan eener volledige gemeenschappelijke

huishouding viel door allerlei teleurstellingen in

duigen. Te Nauvoo beproefde C. met 280 volgelingen

een nederzetting, gaf hun een grondwet, maar
werd ten slotte door zijn eigen gemeenschap uitge-

worpen.
Werken: Voyage en Icarie (Parijs 61848) ; Com-

ment je suis communiste et mon crédo communiste
(Parijs 1840) ;

Almanach Icarien
;
Le vrai christianisme

suivant Jésus Christ (Parijs 1847) ;
Réalisation dTcarie.

Nouvelles de Nauvoo (Parijs 1849). — Lit.

:

F. Bon-
naud, Cabet et son oeuvre (1900) ;

J. Proudhommaux,
Icarie et son fondateur Etienne Cabet (1907) ;

H. P. G.
Quack, De socialisten, personen en stelsels (III, Fran-
sche communisten). M. Verhoeven,

Cabezou, Antonio de, Spaansch componist
en organist; * 1510 te Castrogeriz, f 1566 te Madrid.

Hij was blind geboren; bekleedde den post van cem-
balist en organist bij koning Philips II. Zijn composi-

ties werden door zijn zoon en opvolger Hemando de C.

verzameld in een werk, getiteld: Obras de musica para

tecla y arpa y vihuela [orgel-, (klavier-), harp- en

luitcomposities, 1578]. Het zijn 2- of 3-stemmige

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



615 Cabinda—Cabrol 616

oefeningen, 4-stemmige Tientos, bewerkingen van

motetten van Josquin en andere Nederlanders.

L i t. : G. A. Ritter, Geschichte des Orgelspiels

;

Fel. Pedrell, Hispaniae schola musica sacra (dl. 3, 4, 7, 8).

Piscaer.

Cabinda, 1° Port. bezitting ten N.W. van de

Kongo-monding.
2° Haven en hoofdplaats van Cabinda met ca. 12 000

inwoners.

Cabine, bij een verkeersvliegtuig: de gesloten

ruimte, bestemd voor de passagiers; bij een gesloten

toer- of sportvliegtuig: de ruimte, bestemd voor

bestuurder en passagiers. Zie verder > Vliegtuig.

Cabira (a n t. g e o g r.), stad in Pontus,

residentie van Mithridates. Metropolis van Pontus

onder den naam van Neocaesarea, teg. Niksar; door

aardbevingen verwoest 344 en 499.

Cabiren (Oudheid), Phoenicische godheden, die

door mysteriën, vooral op het eiland Samothrace,

maar ook op Lemnos, Imbros, Thasos en in Macedonië

vereerd werden. Bij Thebe is een heiligdom van deze

godheden gevonden.

Cablc, George Washington, Ameri-

kaansch romanschrijver en sociaal werker. * 1844,

f 1925. Hij is de nauwkeurige beschrijver van het leven

der Negers en Creolen in de Zuidelijke staten in zijn

Schetsen (sedert 1873), en Romans (sedert 1880).

Alle getuigen van zuiver sociaal gevoel, van cultuur-

historisch scherp inzicht en van beheersching der

literaire techniek.

Werken: Schetsen : Old Creole Days (1879)

;

Strangc True Stories of Louisiana (1889). Romans

:

The Grandissimes (1880) ;
Dr. Sevrier (1885) ;

Bonaven-

ture (1888). Pompen.
Cable transfer, telegrafische uitbetaling. De

bank geeft telegrafisch opdracht tot uitbetaling.

De koers voor telegrafische uitbetalingen (cable-

koers) is ten gevolge van kosten iets hooger dan de

chèque-koers.

Cabo de Florcs, een van de kapen in het N.

van de onderafd. Oost-Flores en Solor-eilanden. De
naam komt van de oude Portugeezen, maar ook nu
nog noemt de bevolking deze kaap Tandjoeng Boenga

(= Bloemenkaap), hetgeen hetzelfde beteekent.

Van deze kaap komt de naam van het geheele eiland

Flores. v. d. Windt.

Cabomba, een geslacht van waterplanten van

de familie der Nymphaeaceae, waterleliën,

zeer geschikt voor aquariumplant, o.a. Cabomba
aquatica. Er zijn vier soorten, welke in de tropische

en warme streken van Amerika thuis hooren. Deze

planten bezitten naast schildvormige drijvende blade-

ren nog diep ingesneden ondergedoken bladeren. De
blad- en bloemstelen hebben groote luchtholten, welke

dienen voor gewichtsvermindering en het omhoog-
stuwen der bladeren en bloemen. Eigenlijke stammen
komen niet tot ontwikkeling, wel korte dikke of knol-

vormig verdikte, met een kurkhuid bekleede deelen,

die zich bij enkele soorten tot wortelstokken vervor-

men. Een witbloemige gekweekte soort is C. caroli-

niana. Bouman.
Cabot, 1° John, ook Giovanni Cabotto of

Gavotto genaamd, Engelsch ontdekkingsreiziger.
* 1426 te Genua, f 1498. C. woonde eerst in Venetië,

vertrok van daar naar Bristol en werd Engelsch

burger. Hendrik VII droeg hem het commando op
over een ontdekkingstocht naar Amerika. In 1497

vertrok hij van Bristol en bereikte het vasteland van

N. Amerika, waarschijnlijk Labrador en in 1498

op een tweede reis New-Foundland.
2° Sebastian, zoon van John C., ontdekkings-

reiziger. * 1472 te Venetië, f 1557 te Londen. Hij maak-

te de reizen van zijn vader mee. Later was hij afwisse-

lend in Engelschen en Spaanschen dienst. Voor Enge-

land deed hij onderzoekingen naar de N.W. doorvaart

en bevoer de Hudsonbaai en -straat. Ook legde hij den

grondslag voor den Engelschen handel op Rusland in

de N. IJszee bij zijn pogingen de N.O. doorvaart naar

China te vinden. In dienst van Karei V bevoer hij

de kust van Zuid-Amerika tot de Straat van Magellaan.

L i t. : Beazley, John and Sebastian Cabot (1898) ;

Ober, John and Sebastian Cabot (1908). de Visser.

Cabotin , Fransche benaming voor een rondreizend

tooneelspeler en „Schmiere” -acteur. Schertsenderwijs

ook voor gewone tooneelspelers gebezigd. Het woord

stamt van het werkwoord caboter: het van haven tot

haven langs de kust varen van schepen.

Cabot-straat, tusschen New-Foundland en

Cap Breton, verbindt de Golf van St. Lawrence met
den Atl. Oceaan. Aan de N. zijde loopt de Cape
Ray-stroom naar binnen tot in Straat Belle-

Isle; aan de Z. zijde deCabot-stroom in Z.O.

richting naar buiten en verder langs de Amer. kust.

In het midden der straat is het dikwijls stroomstil.

Verval 12 k 18 dm. Wissmann.
Cabourg-Dives, Fransche zeebadplaats aan

den mond van de Seine
;

ca. 2 000 inw. Station van

den spoorweg Trouville-Caen.

Cabra
,
gem. in de prov. Cordova (Sp., 37° 40' N.,

7° 3(y W.); ca. 14 000 inwoners.

Cabra del Santo Cristo, gem. in de prov.

Jaén (Sp.); ca. 5 700 inwoners.

Cabral, Pedro Alvarez, Portugeesch

edelman en ontdekkingsreiziger, * ca. 1460, f ca. 1525.

Als vriend van Vasco da Gama verkreeg hij in 1500

het bevel over een expeditie, door Emmanuel den Groo-

ten uitgezonden naar Calcutta. Door den Zuid-

Aequatoriaalstroom afgedreven, ontdekte hij de kust

van Zuid-Amerika, welke, naar het daar veelvuldig

voorkomend brazielhout, den naam Brazilië kreeg.

Hij nam het gebied in bezit voor den koning van Portu-

gal en voer daarna door naar Mozambique en Calcutta.

de Visser.

Cabrera, een klein Spaansch eiland ten Z. van
Mallorca (> Balearen); slechts 17 km2 groot en een

50-tal bewoners, die van veeteelt en visscherij leven.

Cabrera, C. A. d e, > Saavedra Fajardo (Diego).

Cabrera de Córdoba, Luis, Spaansch
politicus en historicus; * 1559 te Madrid, f 1623.

Koninklijk archivaris van Philips II. In 1584 leger-

administrateur van den onderkoning van Napels.

Helpt bij den bouw van een gedeelte van de latere

„Armada”. Na zijn verblijf in Vlaanderen terug naar
Spanje, waar hij met de ordening der rijksdocumenten
wordt belast. Na koning ’s dood secretaris van de
koningin. Zijn dichtwerken wijzen op invloed van
Góngora.
Voorn, werken: Historia de Felipe II (dl. I

1619 ;
dl. II onuitgegeven tijdens zijn leven, wegens

kwestie met de Gedeputeerde Staten van Aragon over
de gebeurtenissen aldaar in 1591, welker beschrijving
C. niet wenschte te wijzigen)

;
Historia para entenderla

y escribirla (Madrid 1611) ;
Relaciones de las cosas

sucedidas en la Corte de Espana desde 1599 hasta 1614
(Madrid 1857). Borst.

Cabrol, Fernandus, Eng. Benedictijner

abt, * 1855, bekend liturgist, o.a. redacteur van den
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Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie

(1903 vlg.).

Cacak (T s
j
a t s

j
a k), stad in Zuid-Slavië

(43° 62' N., 20° 23' O.) aan de (Servische) Morawa,
ca. 7 000 inw. Spoorlijnen naar Sarajevo, Nis en Bel-
grado.

Cacalla, een plantengeslacht van de familie der

Compositae, samengesteldbloemigen, dat be-

hoort tot de onderfamilie Tubuliflorae, buisbloemigen.
Gekweekt worden C. suaveolens (Senecio suaveolens)

uit Noord-Amerika, een oeverplant met welriekende
witte bloemen, en de witte C. calva uit Mexico.
Ca-caniiy (Eng. jargon, = doe het langzaam),

een vorm van arbeidersstrijd en passieven tegenstand,

in Engeland meermalen toegepast; door opzettelijk

langzaam arbeiden wilde men van de werkgevers
gunstiger arbeidsvoorwaarden afdwingen.

Cacao (Theobroma cacao L.), een plant,

behoorende tot de fam. Sterculiaceae, afkomstig uit

de oerwouden langs de Amazone- en Orinoco -rivier,

schijnt echter ook in Suriname wild te groeien. In

Europa raakte men er mee bekend door Cortez in het

begin der 16e eeuw. De Indianen in Mexico kweekten
haar reeds veel langer en zij speelde een belangrijke

rol in hun mythologie. Ook werden de cacaovruchten

als ruilmiddel gebruikt. De Spanjaarden in Amerika
behielden het geheim en het monopolie der chocolade-

vervaardiging zoo lang zij konden, maar de Venezue-
lanen vonden het voordeeliger om met andere landen
in Europa te handelen. In 1634 werden 3 260 ton naar
Europa uitgevoerd. Vanaf dit tijdstip begon zich de

cacaocultuur sterk te verbreiden. Spoedig waren
Trinidad, Haïti, Jamaica en Martinique belangrijke

uitvoercentra. In Suriname werden de eerste

planten ingevoerd in 1686. In 1899 was de uitvoer

hier 3 970 ton, van 1910— ’20 slechts 1 631 ton (ten

gevolge van de krullotenziekte (Marasmius pemi-
ciosus). Nog sterker vernietigend trad na 1920 de
instervingsziekte op en nu wordt nog slechts 250 t

uitgevoerd. In 1727 vernielde een orkaan de plantages

der West-Indische cacaostreken vrijwel geheel.

In Brazilië dateeren de eerste plantages van
1740. Op het oogenblik bedraagt de uitvoer ca. 60 000

1

en is het de grootste der „oude” cacaocentra. Na 1850
volgt de ontwikkeling der „jonge” cacaoproducenten.

De belangrijkste is verreweg de Goudkust, met een

uitvoer van 223 000 t per jaar. Andere belangrijke

exportstreken zijn: Nigeria met 46 000 t, Trinidad

met 26 000 t, Venezuela met 19 000 t, San Thomé:
15 000 t, Kameroen: 10 000 t, Ivoorkust: 15 000 t,

Java: 1 000 t. Bijna overal wordt de cultuur door de

Inheemschen gedreven. Op Java begon men in 1880

vele koffietuinen, die niet langer rendeerden, met
cacao te beplanten. In 1910 was de uitvoer ca. 2 480 t,

maar de talrijke insectenplagen (cacao-mot) veroor-

zaakten een gestadigen achteruitgang, die zich nog
verergerde, toen de Robusta-koffie en later de Hevea
meer en meer de cacao verdrongen.

De cacao is een zuiver tropische plant en groeit

niet buiten de keerkringen. Daalt de temperatuur
beneden de 15° C, dan lijdt de plant schade. Voorts

eischt het gewas veel vocht, zoowel in den bodem, als

in de atmospheer, zoodat men in Venezuela, dat

een droog klimaat heeft, dan ook moet bevloeien.

De cacao heeft liefst neutraal reageerenden bodem,
groeit echter op Java ook op zuren grond; t.o.v. klei-,

zand- of vulkanischen grond maakt zij geen onder-

scheid.

Beschrijving. Na 10 of 12 jaar is de cacaoboom vol-

wassen en is dan 15—25 voet hoog. Na ong. I1
/2

jaar, bij een hoogte van 3 a 5 voet, splitst hij zich in

3, 4 of 5 takken.

Bij de oudere

boomen vormen
zich aan denvoet
van den stam en

op de takken
zgn. waterloten

of zuigers, die

op de plantages

verwijderd wor-
den. De blade-

ren zijn ellip-

tisch, gaafrandig

en lederachtig.

De bladsteel

heeft aan den
voet en aan den

top een verdik-

king, die het de

bladeren moge-
lijk maakt, zich

naar het licht

te draaien. De
bloemen ont-

wikkelen zich op
den stam en de

oudere takken.

Op oudere boo-

men ontwikke-

len zich zeer

veel bloemen,

maar slechts 1,5

tot 6% worden
vruchten. De

bloem heeft 6

witte of rosé

kelkbladeren, 6
eigenaardig ge-

vormde bloem-
bladen, rosé en

geel van kleur,

6 meeldraden,

afgewisscld met
5staminodiën en
samen aan den
voet ’n buis vor-

mend. Boven

-

Cacao. Boven : bloesem. Midden :

tak met bloesem en vrucht. Onder :

vrucht in doorsnede.

standig vruchtbeginsel met één stijl en 5 min of

meer vergroeide stempels. De rijpe vrucht is geel

of roodachtig-oranje. Men onderscheidt bij de ge-

kweekte cacao twee variëteiten, nl. de Criollo

(Creoolsche vorm), die zeer constant is en de Forastero

(vreemdeling), die uit een groot aantal sub -variëteiten

bestaat.Van de eerste, afkomstig uitCentraal-Amerika,
zijn de boonen rond, wit en weinig bitter. De tweede,

afkomstig uit Zuid-Amerika, heeft platte, violette

boonen, die zeer bitter zijn. De Criollo, die slechts

zelden wordt aangetroffen, levert een zeer fijn, de
Forastero een matig product.

Cultuur. Als plantgrond kiest men liefst oerbosch,

dat men uitdunt of omkapt. Bij voorkeur wordt de

cacao onder schaduw geteeld, met als schaduwboom
liefst vlinderbloemigen, hoewel men in sommige
streken ook in het uitgedunde oerbosch cacao plant.

Na het schoonmaken van het afgebrande plantterrein
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moet dit gedraineerd worden en van een grondbedekker

voorzien, ter bescherming tegen de zon. Liefst neemt

men hiervoor heesters, die dan ook als tijdelijke

schaduwplanten dienst doen (Leucaena glauca,

Tephrosia candida). De cacao plant men dan bijv. op

15 x 15 voet en er tusschen om de 5 voet njen groen-

bemesters. Hier en daar laat men er dan een opgroeien

voor permanente schaduw. De cacao is zeer gevoelig

voor wind, maar meest werken de schaduwboomen
voldoende beschermend. Het zaaien der cacao kan

geschieden in het open veld en op kweekbedden.

Het laatste is beter. Wat betreft de vegetatieve ver-

meerdering, is het oculeeren het beste en wel met
knoppen van waterloten op 2l /2 a 3-jarigen onderstam.

Na 4 weken is de knop vergroeid. In het derde jaar,

nadat de boom is uitgeplant, begint men met den

snoei (binnen in de kroon), en dit geschiedt in het

droge seizoen, als hij in rust is. Het oogsten geschiedt

met tusschenpoozen van 2 tot 4 weken, daar steeds

slechts een gedeelte der vruchten rijp is. Men gooit de

vruchten op groote hoopen en breekt ze open.

L i t. : dr. C. J. J. van Hall, Cacao (1932) ;
A. de

Candolle, Origines des plantes cultivées (II 1883) ;
dr. G.

Sthal, Indische Mercuur (dl. 43, 1920, 681). Menrath.

Onder cacao als product verstaat men de gefermen-

teerde en daarna gedroogde zaden van de cacaoplant.

De geroosterde en fijngemalen boonen vormen de

zoogenaamde cacaomassa. De cacao bevat veel

vet (cacaoboter) nl. 46%, verder 14% eiwit, 8% water,

6% koolhydraten en 26% overige bestanddeelen,

waaronder het theobromine, een purinederivaat.

De oplosbare cacaopoeder wordt, ingevolge

den eisch van het cacao- en chocoladebesluit, verkregen

door ’t vetgehaltevan decacaomassa tot 22%tevermin-
deren en er potasch (kaliumcarbonaat) aan toe tevoegen

benevens aromatische stoffen. Deze laatste kunnen
verschillend zijn en dan ook den smaak doen varieeren.

Chocolade is cacaomassa of cacaopoeder,

gemengd met suiker en ook met aromatische stoffen.

Dikwijls wordt er nog cacaoboter of voor de goedkoopte

melkpoeder aan toegevoegd (melkchocolade). Voor een

kop cacao is behalve water ongeveer 10 gram cacao

noodig. Praktisch is dus de voedingswaarde niet zeer

groot, omdat in één kop maar 2,2 gram vet (cacao-

boter) aanwezig is. Natuurlijk kan door toevoeging

van suiker en melk en dan in den vorm van flikjes,

bonbons of chocolademelk, de voedingswaarde worden
verhoogd. Maar in het algemeen is de cacao slechts

een genotmiddel. Bovendien bevordert het niet den

eetlust, maar wel den snoeplust van kinderen; vol-

wassenen klagen na het gebruik van cacao nog al eens

over hoofdpijn. Droog .

Cacaoboter, vet, door persing uit gemalen,

geroosterde cacaoboonen verkregen, waarbij cacao-

poeder overblijft. Dient voor toevoeging aan chocolade,

bonbons, e.d., in pharmacie en cosmetica.

Cacaomassa of cacaopasta is het uit-

gangsproduct voor cacaopoeder en chocolade. Het pro-

duct wordt verkregen door de cacaoboonen, na reinigen

en roosten, fijn te malen. De cacaoboonen worden bij

aankomst op de fabriek nogmaals, grootendeels machi-
naal, gesorteerd en gereinigd om daarna geroost te

worden. Het roosten geschiedt in roteerende trommels
door middel van lieete lucht bij ongeveer 130°—140°.

Dit proces is van groot belang voor de kleur en den
smaak van het eindproduct. Ook laten de schillen zich

gemakkelijk van de gerooste boonen verwijderen.

Daartoe worden de boonen gebroken, waarna een

ventilator de lichtere schillen en ook de stof wegzuigt.

In een trieur wordt de bittere kiem van de zaadlobben

gescheiden. Om den gewenschten smaak te krijgen,

worden verschillende soorten cacao gemengd; vooral

voor de goedkoopere soorten is dit noodzakelijk.

Ten slotte wordt dit mengsel uiterst fijn vermalen.

Hierbij wordt van verschillende systemen gebruik

gemaakt, echter steeds wordt verwarming toegepast,

zoodat men tenslotte een half vloeibare massa ver-

krijgt, die in de kou weer vast wordt. De c. moet
minstens 50% cacaoboter bevatten.

L i t. : P. Zipperer, Die Schocoladenfabrikation

(

41924) ;
Luhmann, Kakao und Schocolado (bewerkt

door H. Fincke, 21927) ;
A. Knapp, Cocoa and chocolate

industry (
21930) ;

Grafe, Handbuch der Organischen

Warenkunde (IV 1929). Bosch.

Cacaopoeder, het product, verkregen door het

tot poeder brengen van cacaomassa, nadat hieraan een

gedeelte der cacaoboter is onttrokken. De cacaomassa

wordt in verwarmde hydraulische persen van ongeveer

40 k 60% van zijn vet bevrijd. Daarenboven wordt de

massa „oplosbaar gemaakt”, d.w.z. door verwarming

met alkalisch reageerende stoffen, gewoonlijk potasch,

in een vorm gebracht, waardoor het poeder beter in

water gesuspendeerd blijft. De werking van de potasch

berust hoofdzakelijk op een verstijfseling van het zet-

meel en een afbraak van het eiwit. Ook de cellulose

wordt aangegrepen. Deze werkwijze is afkomstig van

van Houten, die haar in 1828 in zijn fabriek in toe-

passing bracht. Het aldus verkregen product wordt

tot poeder gebracht, en ten slotte, om een gelijkmatig

eindproduct te verkrijgen, gezeefd. De c. moet minstens

22% vet bevatten ;
is men met ontvetten verder gegaan,

dan verkrijgt men de zgn. magere c. met ong. 15%
vet. Het uitgeperste vet, de > cacaoboter, is een

belangrijk nevenproduct.
L i t. :> Cacaomassa. Bosch.

Cacaoschillcn, afvalproduct bij de cacao-

bewerking, nl. de schillen van de geroosterde boonen.

Ze worden voornamelijk als veevoeder gebruikt. Ook
kan men er door extractie ong. 4% cacaoboter uit

verkrijgen. Uit de ontvette massa wordt theobromine

gewonnen. In cacaopoeder en chocolade worden c.

als vervalsching beschouwd. Bosch.

Cacatuinae, > Papegaaien.

Caccia (Ital. , = jacht), naam van een muziek-

vorm, die voor het eerst voorkwam bij de meesters

van de Florentijnsche Renaissance in de 14e eeuw.

Tekst beschrijft oorspronkelijk meestal een jachtscène,

later ook marktscènes. Muzikaal is de C. steeds een

streng doorgevoerde canonvorm van 2 stemmen in

éénklank of octaaf. Afstand is 8 of meer maten met of

zonder een derde stem, die aan den canon niet deel-

neemt. Voorbeeld van een c. vindt men bij Hugo
Riemann: Handbuch der Musikgeschichte (I, 2, blz.

324) en in: Hausmusik aus alter Zeit. In de 16e eeuw
volgt een nieuw tijdperk voor de C. in Italië, als gevolg
van Jannequin’s gelijksoortige werken (o.a. bij Nasco,
Striggio, Marenzio, Vecchi, e.a.). Ongetwijfeld stamt
de Eng. naam Gatch ook van Gaccia. > Hoorn;
> Oboe. Piscaer.

Gaccianiga, A n t o n i o, Ital. romanschrijver,
* 30 Juni 1824 te Treviso, f 1909 te Maserada bij

Treviso. Afgevaardigde bij het parlement en schrijver

van een dikwijls herdrukt en vertaald boek over
staathuishoudkunde: La vita campestre
(1867), is hij ’t meest bekend door zijn romans, met
landelijke en provinciale atmospheer.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Werken: II dolce farniente (1864) ;
La cronacha

del villagio (1872) ;
II bacio della contessa Savina (1875)

;

Villa Ortensia (1876) ;
II roccolo di S. Alpino (1881)

;

Sotto i ligustri (1881) ;
II convento (1883) ;

La famiglia

Bonifazio (1886) ;
Brava gente (1889) ;

Lettere di un
marito alla moglie morta (1897). Ulrix .

Caccini, 1° Giovanni Battista, Ital.

beeldhouwer en bouwmeester, * 1556 waarsch. te

Florence,! ca. 1612 aldaar. Volgelingvan Giambologna.

Hii verlaat het maniërisme der navolgers van Michel-

angelo en zoekt in houding, draperie en ornament

voornamelijk het lieftallige. Men noemt hem voor

Florence wel eens een voorlooper van de Barok.

Voorn, werken: bronzen deuren v. d. dom te

Pisa (1588—1600) ;
beelden van Zomer en Herfst op de

Trinita-brug tc Florence. — L i t. : Brinckmann,
Barockskulptur (1919). Knipping.

2° G i u 1 i o, Ital. zanger; * 1550 te Rome, f 1618

te Florence. C. was leerling van Scipione della Palla

voor zang en luit, kwam in 1564 naar Florence, waar
hij aan het hof een aanstelling verkreeg als zanger.

Behalve voor den „Stilo recitativo” en daarmede het

ontstaan van de opera, heeft C. zeker nog meer ver-

diensten voor de liedkunst. Hij behandelt den tekst

vrijer en gebruikt zeer veel coloratuur. Zijn werk

Nuove Musiche (aria’s en madrigalen voor een zang-

stem met becijferden bas) vond overal en langen tijd

navolging. C. was een der voornaamste leden van de

zgn. Camerata.
Werken: II rapimento di Cefalo (1597) ;

Euridice

(1600) ;
Nuove Musiche (1602) ;

Nuove musiche e nuova
maniera di scriverle (1614). — L i t. : Alfred Ehrichs,

G. C. (Diss. Lcipzig 1908). Piscaer.

Caccrcs, 1° provincie in Estremadura

(Spanje). Opp. 20 000 km2
;

ca. 450 000 inwoners.

2° H o o f d s t a d der gelijknamige provincie

(39° 28' N., 6° 20' W.) ; ca. 21000 inwoners.

Cacha, klein gehucht in Peru aan den bovenloop

van den Huilcamayo. In de buurt liggen de ruïnen

van een Inkatempel, die een zadeldak droeg over de

heele lengte en twee open zijbeuken had. Het dak rust

op middenmuur en ronde pijlers (onder van lavasteen,

boven van in de zon gedroogde leemtegels).

L i t. : Middendorf, Peru (III 1895). Knipping.

Cachelot, > Walvisschen.

Cachemir (kaschmir, cashmere), fijn zacht weef-

sel, vervaardigd uit garens van de fijne haren der Tibe-

taansche geit (cashmere-geit). C. is genoemd naar het

Himalaja-landschap Kasjmir. Echte c. is met de hand
gemaakt (> Kasha). Tegenwoordig meestal weefsels

van zacht kamgaren, goedkoope kwaliteiten van strijk-

garen. Binding: 3-schafts keper, inslageffeet. Men kent

bovendien zijden, halfzijden- en halfwollen-kwalitei-

ten. Inslag dichter dan de ketting. Cachemir-satin

of -satijn. Binding: 5-schafts satijn, overigens als boven.

Schroeder .

Cachemirette, fijn weefsel. Ketting: zijden,

wollen of katoenen garen; inslag: fijn strijkgaren. Bin-

ding: keper of plat. Doel: dameskleeding.

Caehe nez (Fr.), groote warme winterhalsdock

of das.

Cachet, Jan, > Lion Cachet.

Cadiets, > Ouwels.

Cachexia strumipriva (<fLat. struma —
vergroote krop, privus = beroofd)

;
cachexie, die

optreedt na operatieve verwijdering van een struma.

Komt niet meer voor, nu men weet, dat men een

voldoende groot deel der schildklier moet sparen.

Deze cachexie heeft de verschijnselen van het

> myxoedema.

Cachexie, slechte algemeene lichamelijke toe-

stand, meestal ten gevolge van een uitputtende

ziekte (bijv. kanker).

Cachoeira, 1° stad aan de Paraguassu-rivier

in den staat Bahia, Brazilië; 12 000 inw.; tabaks-

industrie.

2° Stad aan de rivier de Jacuhy in den staat Rio

Grande do Sul, Brazilië; 70 000 inw.; landbouw en

veeteelt.

Cachoeira de Itapemirim, stad, gelegen

aan gelijknamige rivier in den staat Espirito Santo,

Brazilië; 55 000 inw.; koffieaanplantingen.

Cachou, > Catechu.

Cacodyl, > Kakodyl.
Cacotheline is een oranjekleurig poeder, moeilijk

oplosbaar in water en alcohol, dat aan de lucht bruin

kleurt. Het wordt in de analytische scheikunde ge-

bruikt voor het aantoonen van tin. Men verkrijgt het

door verwarming van brucine met 10-procentig sal-

peterzuur. C23H2604N2 (brucine) = C21H2l07N3 ,

HNOj + H20 (cacotheline).

L i t. : Leuchs en Anderson (Bcr. 44, 1911, 2139,

3040) ;
Nieuwenburg, Chem. Weekblad (29, 1932, 114).

Hoogeveen.

Cactus , naam eener groep van vetplanten, meestal

met vleezigen stengel en tot stekels gereduceerde blad-

resten, geschikt voor droog klimaat. Sommige cac-

tussen bloeien fraai en worden gekweekt.

Cactusachtigen, een plantenfamilie van de

orde der Gentrospermae, die betrekkelijk

weinig verwantschap met de andere families dezer

orde verraadt, met tweeslachtige, meest radiaal-,

soms monosymmetrische bloemen; de spiraalsgewijze

geplaatste bloemdekbladeren zijn talrijk en vormen
een geleidelijken overgang van kelk tot kroon. Veel

meeldraden en stempels. Eenhokkig, onderstandig

vruchtbeginsel met talrijke placenta’s; besvrucht.

De gewone bladeren zijn meestal tot doornen geredu-

ceerd. Bij enkele geslachten vindt men nog een groene

bladschijf . De stengel is in den regel groen en verricht

de functie der bladeren, terwijl hij bovendien als

bewaarplaats voor voedsel en water dienst doet.

Daardoor bezitten veel planten dezer familie, evenals

trouwens de vertegenwoordigers van een paar andere

plantenfamilies, een bijzondere geschiktheid voor

regenarme gebieden, waar zij zich dan ook bijzonder

sterk kunnen vermeerderen en vaak een hoofdbestand-

deel der flora vormen.
Oorspronkelijk zijn de cactusachtigen in Amerika

inheemsch, doch tegenwoordig komen zij ook in

Australië en om de Middellandsche Zee in regenarme

streken verwilderd voor. In deze streken ontmoet men
de c. in botanische tuinen en in de verzamelingen van

de talrijke plantenliefhebbers. Voornamelijk sedert

10 of 15 jaren is de belangstelling van het publiek

voor deze familie levendig geworden. Die groote

populariteit der cactussen danken de planten waar-

schijnlijk voor een deel aan de eigenaardige, vaak be-

paald zeer belangwekkende vormen, aan de dikwijls

heel fraaie bloemen, de matige eischen, die zij aan de

verzorging stellen en aan de bescheiden afmetingen,

waarin de planten kunnen wrorden gehouden. Het komt

voor, dat steeds in het woonvertrek gehouden cactus-

sen jaarlijks een rijken tooi van groote, fijngevormde

en schitterend gekleurde bloemen vertoonen.

De familie der c. is rijk aan geslachten en soorten.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Naar de gangbare opvatting zijn de bladcactusachtigen

de vertegenwoordigers der oudere, meer oorspronkelijke

groepen. De meest bekende hiervan is Pereskia, die wel

dient om daarop een ander geslacht (Epiphyllum) te

enten. Een andere groep zijn de vijgencactussen, waar-

van het geslacht Opuntia het meest bekend is. Opuntia

ficus indica is door haar eetbare vruchten van beteeke-

nis. Een andere Opuntia, O. Rafinesquiana, kan in

onze streken buiten overwinteren. Tot de vijgencac-

tussen behooren ook die soorten, waarop de cochenille-

schildluis woekert, welke voor bereiding van verf

(karmijn) wordt verzameld. Sommige vertegenwoor-

digers van een volgende groep, die der kaarscactussen,

vormen groote boomen. De veel voorkomende Gereus

peruvianus, die ook als onderstam bij enting dienen

kan, is een willige bloeier, terwijl de grijsaardcactus,

Pilocereus senilis, door de merkwaardige lange, dichte

en witte beharing de aandacht der amateurs trekt.

De slankere staart- en slangencactussen, waartoe

zeer mooie nachtbloeiers behooren, zijn eveneens

als sierplanten veel in zwang. Mede de populaire

Epiphyllum of lidcactus, welke behoort tot de blad-

stengelcactussen, die, evenals de roedecactussen

epiphytisch, d.w.z. als niet parasiteerende gasten op
andere planten levend, voorkomen. Een meer gedrongen

groeiwijze hebben de egelcactussen, de meloencactus-

sen en de dwergroedecactussen.

De vermenigvuldiging der c. geschiedt, zoowel in

de natuur als in de cultuur, door zaad en langs onge-

slachtelijken weg, in den regel door stekken.

Wat het opkweeken der planten aangaat, is een

juiste watervoorziening van veel belang. In den

winter giete men weinig of niet, in den zomer matig.

De meeste soorten hebben gaarne volop zon (eenige

epiphyten echter uitgezonderd) en overdag wrarmte
en droge lucht, terwijl des nachts aanmerkelijk koeler

lucht en nevel niet plegen te deren. Een zandige of

anderszins korrelige en doorlatende grond is aan te

raden.

L i t. : N. L. Britton en J. N. Rosé, The Cactaceae

(1919) ;
A. J. van Laren, Cactussen (1931) ;

C. Bonstedt
Pareys, Blumengartnerei (II 1933). Rietsema.

Cactusdahlia, naam, dien men geeft aan dahlia -

variëteiten met veel smalle lintbloemen.

Cacuminalen (philologie) zijn de con-

sonanten, die gearticuleerd worden met de omge-
bogen tongpunt en het vóórgehemelte. In het algemeen
beschaafd Nederlandsch ontbreken ze in het klank-

systeem; alleen door assimilatie kunnen ze wel ont-

staan; zoo bijv. t en, volgens sommigen, d in potje en
raad je; in O.Noord-Brabant komt echter de cacumi-
nale r of ratelende z voor, en in het oud-Indisch zijn

de cacuminalen kenmerkend voor het phonologisch
systeem. De naam, afkomstig van Lat. cacumen
palati: hoogste punt van het gehemelte, voldoet even-
min als het synoniem cerebralen, letterlijk: kersen-
klanken.
L i t. : voor oud-Indisch: M. Grammont, Traité de

Phonótique (Parijs 1933, 159 vlg.)
;
voor O. Noord-

Brabant : J. van Ginnekcn, Handboek der Ned. Taal
(I> 176). br. Herman Jozef.

Caeus (R o m. m y t h.), een reus, zoon van
Vulcanus, die in een hol aan den Aventinus wroonde.
Hij ontstal Hercules een gedeelte der runderen, die
deze op koning Geryoneus had buitgemaakt. Hercules
achterhaalde den dief echter en bracht hem ter dood.

Cadahalso, > Cadalso.

Cadalso, José, Spaansch schrijver en mili-

tair; * 1741 te Cadiz, f 1782 te Gibraltar. Na vele

reizen en krijgsdienst, wekt hij van 1771—1774 te

Salamanca bij vele studenten liefde en ijver voor de

studie der letteren. Beoefent vele litteraire genres,

doch meer als navolger. Schreef het satirisch tendenz-

werk : Los eruditos a la violeta, tegen middelmatige
geleerden, en het vervolg: Suplemento al papel intitu-

lado: Los eruditos a la violeta (Madrid 1772).

Ui tg.: Verzam. werken (Madrid 1803). Borst .

Cadans (^ Lat. cadere = vallen). Onder c. ver-

staat men in het algemeen de regelmatige sterk rhyth-

mische beweging, wraardoor een bepaald structureel

geheel aan klanken of tonen wordt gedragen, voort-

gestuwd en verder geleed. De term is allereerst thuis

in de verstechniek voor het geval dat de regelende

tegenstelling tusschen accentstop en accentsdal sterk

naar voren komt; dit ook wel in bepaalde typen van
vrije verzen, die het proza naderen, zooals bijv. die

van Rabindranath Tagore. Vervolgens in analoge

beteekenis in de muziekleer; ook voor het vallen van de

stem aan het eind van een muzikale phrase of periode,

dat karakteristiek is voor de rhythmische constructie

van het geheel. Bij den dans wrorden de bewegingen

van het lichaam zooveel mogelijk afgestemd op de

opeenvolgende rhythmische tegenstellingen in de

begeleidende muziek, vandaar dat men hier in wijderen

zin ook wel van c. spreekt. Wils -de Roy van Zuidemjn.
Cadaverinc ontstaat naast andere basische

stoffen bij rotting van vleesch en is een zgn. lijken -

alkaloïd of ptomaïne. Het is 1,6 — diaminopenteen

(pentamethyleendiamine), H2N. (CH2)6NH2 ,
dat ook

synthetisch verkregen kan worden.

Cadavermeel of diermeel wordt verkre-

gen uit afgekeurd en waardeloos vleesch, zooals inge-

wanden, longen, enz. Dit materiaal wordt in tanks

langeren tijd met stoom verhit, zoodat alle ziekte-

kiemen gedood zijn. Uit de fijn gekookte massa wordt

de vaste stof afgescheiden, gedroogd, en als c. in den

vorm van een grijs poeder voor veevoeder, voornamelijk

voor varkens, verkocht. Hoogeveen.

Caddie noemt men bij het golfspel den jongen, die

voor de spelers de tasch of koker draagt, waarin de

golfsticks bewaard worden. Bij uitbreiding ook de

tasch of koker.

Caddo, groep van stammen der > Indianen van
Noord-Amerika, Zuid-Oostelijk gebied; in de huidige

staten Arkansas, Louisiana en Texas.

Cadéac, badplaats in de Hooge Pyreneeën.

Cadéac, P i e r r e, Fransch componist; was
rond 1656 leider der koorknapen te Auch (dept. Gers,

Fr.). Drukte meerstemmige liederen sedert 1538 in

de verzamelwerken van P. Attaignant en J. Moderne.
Geestelijke werken, als motetten en vierstemmige
missen, vindt men in Parijsche drukken en hand-
schriften. Lenaerts .

Cadeaustelsel is een concurrentie-middel, meer
in het bijzonder toegepast in den detailhandel. Koo-
pers van waren of prestaties wordt naast hun aankoop
een geschenk gegeven, aangeboden of gegarandeerd.
Soms geschiedt dit aanbieden of geven tegen een

geringe, blijkbaar slechts in schijn verlangde vergoe-
ding. Een gebruikelijke vorm van het c. is het garan-
deeren van een geschenk bij inlevering van een bepaald
aantal bij de aankoopen verstrekte bonnen. Voor-
standers van het c. voeren aan, dat het een bijzondere

reclamewaarde heeft, wijl het den consument bindt
aan den leverancier (met name bij het bonnenstelsel)

en voor hem tevens een gemakkelijke manier vormt

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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om nuttige gebruiksvoorwerpen te verkrijgen. In zeer

breeden kring wordt het c. echter als een euvel be-

schouwd. Het cadeau wordt in den verkoopprijs van

de waar of prestatie in rekening gebracht en werkt

dus misleidend t.a.v. den juisten verkoopprijs. Op
breede schaal toegepast ontneemt het c. zoo den

consument een juist inzicht in prijsverhoudingen en

maakt prijsvergelijking uiterst moeilijk. Het c. leidt

vervolgens tot overbodige aankoopen door den con-

sument, omdat het completeeren van reeds ontvangen

cadeaux (serviezen bijv.) doel op zich gaat worden.

Tenslotte bewerkt het c. den ondergang van winkeliers

in die artikelen, waar cadeaux de normale aankoopen

daarvan vervangen.

In vele landen bestaat reeds een wettelijk verbod

of regeling van het c. In Nederland adviseerde de

Staatscommissie van Wijnbergen (1928) tot scherpe

wettelijke bestrijding. Voor den handel in tabaks-

artikelen is een verbod van het c. inmiddels tot stand

gekomen. Hubar,

Cadenabbia, gehucht, zeer mooi gelegen aan den

Westoever van het Comomeer; luchtkuuroord; veel

toeristen. De villa Carlotta, in 1747 gebouwd, is sinds

1918 staatseigendom en bevat vele kunstschatten

(Canova: Amor en Psyche).

Cadenette, Fransche benaming voor een lange

haarlok aan één zijde van het hoofd, welke tijdens

Lodewijk XIII mode was. De benaming stamt van

Honoré d’Albret, sieur de Cadenet, die deze dracht

in de mode gebracht zou hebben.

Cadens, een melodische of harmonische wending,

die een voorloopig of definitief rustpunt beteekent.

Bij de -> psalmodie noemt men cadens de melodische

formule, die het vers en halfvers afsluit.

Cadeolie, donkerbruine, dikke, teerachtige

vloeistof, in Z. Europa bereid door droge destillatie

van het hout van Juniperus oxycedrus. Bestanddeelen:

sesquiterpenen vnl. cadineen, phenolen enphenolesters.

Gebruikt in de geneeskunde.
L i t. : Ned. Pharm. Ed. V.

Cades, veel voorkomende stadsnaam (= De Hei-

lige) in H. Schrift en daarbuiten.
1° C. in de w o e s t ij n (Num. 13.27; 20.1 e.a.),

ook Cadesbamea (Num. 32.8 e.a.; beteekenis onbe-

kend) en een enkele maal Ain Misphat (= Bron van het

Oordeel; Gen. 14.7) genoemd, is bekend o.a. uit de

geschiedenis van Abraham (Gen. 20.1) en den tocht

der Israëlieten naar het Beloofde Land (Deut. 1.46).

Ligging: Ain Kedeis (Ain el-Keseime), minder waarsch.

Ain el Kedairat. In Hebr. tekst steeds Kadesj in tegen-

stelling met 2° en 3° (behalve Jos. 15.23).

L i t. : G. L. Robsinson, The Sarcophagus of an

Ancient Civilisation (XVIII : Kades-Barnea).
2° C. in Issachar (Hebr. steeds Kadesj) was

een levietenstad (1 Par. 6.72), waarsch. dezelfde als

waarvan Josuë den koning versloeg (Jos. 12.22) en

als C. in de nabijheid van den Tabor (Jud. 4.9 vlg.,

niet Jud. 4.6). Zij wordt gezocht in Teil Abu Koedaisj.

3°C. in Galilea (Hebr. steeds Kadesj) of C.

Nephthali (1 Mac. 11.63; Jos. 20.7 e.a.) was een

asylstad (Jos. ibid.) en levietenstad (1 Par. 6.76),

niet ver van Janoë en Asor (vgl. 4 Reg. 15.29), wellicht

het huidige Teil Kades bij het meer van Genesareth

(soms geïdentificeerd met Betsames in Nephthali (Jos.

19.38).
4° C. aan den Orontes, > Hodsi en >

Kadesj. Sünons.

Cades, J o s e p h, Duitsch architect, * 1855 in

Altheim, studeerde aan de bouwschool en de techni-

sche hoogeschool \an Stuttgart, vormde zich, na

medegewerkt te hebben aan den bouw van het Ulmer
Münster, in Zuid-Duitschland, Italië en Frankrijk.

Hij bouwt zijn kerken graag in Romaanschen, minder

vaak in Gotischen, een enkele maal in Barokstijl.

Oorspronkelijk is hij niet. Knipping.

Cadesbarnc, Cadesbarnca , > Cades (1°).

Cadet, > Militair onderwijs.

Cadettenschool .Ned. Deze werd in 1896 op-

gericht te Alkmaar; voorbereidende opleiding voorde

Kon. Militaire Academie te Breda. De cursus aan de

Cadettenschool duurde twee jaar; behalve boekhouden

en plant- en dierkunde werden dezelfde vakken onder-

wezen als in de 4e en 5e klasse H.B.S. In 1925 werd

de Cadettenschool opgeheven. Nijhoff.

In België vormt de cadettenschool de voor-

bereidende afdeeling tot de militaire school. Voor

den Wereldoorlog te Namen gevestigd. Ze nam toen

enkel officierszonen op en haar onderwijs geschiedde

uitsluitend in het Fransch. Thans worden ook pupillen,

oorlogswreezen, zonen van ambtenaars en van onder-

officieren tot de Cadettenschool toegelaten. Het onder-

wijs omvat de leerstof der drie hoogste klassen van de

Latijnsch-wiskundige en van de wetenschappelijke

humaniora. In 1928 gesplitst in een Fransche en een

Vlaamsche afdeeling. Deze laatste werd in September

1933, als autonome instelling, naar St. Truiden

(Saffroenberg) overgebracht. V. Coppenolle.

Cadier en Keer, > Kadier en Keer.

C&diz, 1° provincie in Andalusië (Sp.).

Opp. 7 368 km2
;

ca. 470 000 inwoners.

2° H o o f d s t a d der gelijknamige prov. (36° 32' N.,

6°19'W.); haven aan de Golf van C. op een land-

tong (Gades door

de Phoeniciërs

ca. 1100 v. Chr.

gesticht); circa

79000 inwoners.

Vroeger had C.

groote beteeke-

nis voor den
handel opAmeri-
ka. Nu is het de

uitvoerhaven v.

Andalusië, voor-

al voor zuid-

vruchten, wijn

(sherry uit Jerez)

en ertsen, en

aanloophaven.

De ligging van
C. maakt uit-

Clu-

bleiding zoo goed als onmogelijk. C. is meer oorlogs-

haven en vestingstad. De vele vestingwerken zijn

echter verouderd. Het is ook bisschopszetel van het

bisdom Cddiz-Ceuta. Erkelens .

Cadmea, oude burcht van Thebe, hoofdstad van

Boeotië; gelegen op ong. 170 m boven zee, ca. 50 m.

boven het omliggende land; genoemd naar den legen-

darischen stichter Cadmus.
Cadmium, chemisch element, atoomgewicht

112,41, atoomnummer 48, geen isotopen, s.g. 8,60,

smeltpunt 321°, kookpunt 767°. Symbool Cd. Het is

een zilverwit glanzend metaal, dat hexagonaal kristal-

liseert. Aan de lucht oxydeert het zeer weinig. Het is

harder dan tin en vertoont meer samenhang, laat zich

tot draad trekken en tot platen pletten. Aan de lucht
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sterk verhit verbrandt het met een krachtige roode

vlam. C. lost geraakkelijk op in salpeterzuur, moeilijker

in zwavelzuur en zoutzuur. Door basen wordt het in

tegenstelling met zink niet aangetast.

Historie. In 1818 werd het door Hermann te

Schönebeck ontdekt in een partij zink. De naam is

afgeleid van cadmia fomacum, omdat het element
zich verzamelt in het fijne stof der zinkovens.

Voorkomen. Als cadmiummineralen komen
voor: greenokiet,in koofdzaak bestaande uit cadmium-
sulfide en octaviet (cadmiumcarbonaat). Deze mine-
ralen worden echter voor het winnen van c. niet ge-

bruikt. Hiervoor gebruikt men altijd het vlugstof,

dat zich het eerst in de zinkovens afzet. Dit vlugstof

bevat van 4 tot 13% c. Door reduceeren met koolstof

en opnieuw distilleeren wordt het c. afgescheiden.

Het meeste c. wordt in Boven-Silezië geproduceerd.

Toepassingen. C. wordt voornamelijk ge-

bruikt voor het maken van gemakkelijk smeltbare

legeeringen (> Wood metaal). Verder in de tandheel-

kunde voor tandvullingen, waarbij het dan met kwik
geallieerd is. Ten slotte voor het maken van soldeer,

bestemd voor het soldeeren van zilver. Ook nog geal-

lieerd met lood en tin voor het maken van cliché ’s.

L i t. : R. G. M. Liebig, Zink und Cadmium (Leipzig

1913). v. d . Beek.

Cadmiumelement of Weston-element
is het thans bijna eenige -> normaalelement der

electro-meettechniek. De positieve pool is door zuiver

kwik gevormd, waarop als depolarisator het weinig

oplosbaar mercurosulfaat gebracht wordt. De nega-

tieve pool is een cadmium-amalgaam met 12,6%
cadmium. Als electroliet neemt men een verzadigde

cadmiumsulfaatoplossing, in aanraking gehouden met
een overmaat onopgelost zout (3Cd S04 8H20). Een
normaalelement moet eo ipso reversiebel zijn en het

evenwicht kan voorgesteld worden door Cd + 2Hg +

2Hg + Cd“l

" +
. Bij stroomafgeving gaat cad-

mium in oplossing, terwijl kwikionen uit de mercuro-
sulfaatoplossing ontladen worden. Men mag nooit

veel stroom aan het element ontnemen, omdat de
verzadigde mercurosulfaatoplossing zich maar uiterst

langzaam herstelt en dus licht polarisatie ontstaat.

Daarom gebruikt men het element slechts met grooten

voorweerstand (minstens 20 000 G). De spanning
internationaal aangenomen is 1,01830 — 0,0000406
(temp.—20°) — 0,00000095 (temp.—20°)2 Volt. De
Weston-company brengt een hermetisch gesloten ele-

ment in den handel, waarin het electroliet een bij 4°

verzadigde cadmiumsulfaatoplossing is. De E.M.K.
is dan practisch onafhankelijk van de temperatuur
1,0187 Volt. Goubau.

Cadmiumgeel, > Cadmiumsulfide.

Cadmiumgroen is een fraaie groene verfstof,

bestaande uit een mengsel van cadmiumsulfide (cadmi-
umgeel) met ultramarijn of Berlijnsch blauw.

Cadmiumrood is een onder bepaalde omstan-
digheden verkregen roode modificatie van het anders
gele tot oranje cadmiumsulfide. Het s.g. is 4,513, ter-

wijl dat van cadmiumgeel 3,906 is.

Cadmiumsulfaat is in watervrijen toestand
een wit poeder. Uit water kristalliseert het met de
samenstelling 3CdS04 8H20. Er bestaan ook andere
hydraten van, die minder bestendig zijn. Het lost in

water goed op en wordt gebruikt ter bereiding van het
cadmiumgeel, dat er met zwavelwaterstof uit ontstaat.

v. d. Beek.

Cadmiumsulfide is een stof met samenstelling

CdS. De verbinding is zeer bestendig tegen verhitting

en wordt als verfstof gebruikt bij het kunstschilderen.

De kleur is geel tot oranje. Er bestaat echter ook een

roode modificatie van (> Cadmiumrood). De berei-

ding geschiedt uit oplosbare cadmiumzouten, zooals

het sulfaat, met zwavelwaterstof of met oplosbare

sulfiden. Ook wel door gloeien van cadmium of cad-

miumoxyde met zwavel. De zuiver citroengele modifi-

catie verkrijgt men door neerslaan van een neutrale

cadmiumzoutoplossing met zwavelwaterstof. De
menieroode modificatie ontstaat door in een zure

vloeistof te precipiteeren. Om de mooie kleurnuancen

te verkrijgen, moet het cadmiumzout geheel vrij van
zink zijn. De minder fijne soorten komen in den handel

als Napelsgeel. v. d. Beek.

Cadmus, 1° naar oud-Grieksche traditie een

Boeotische heros, die ca. 1366 v. Chr. Boeotië bezeten

den Thebaanschen burg, de zgn. Cadmea sticht, na
den draak van Ares te hebben gedood. C., die thans

terecht als een historisch persoon wordt beschouwd,
zou het letterschrift en de kunst om metaal te bewer-

ken uit Phoenicië, zijn vaderland, hebben ingevoerd

in Griekenland.

2° Tyran van Cos (begin 5e eeuw v. Chr.); door

zijn rechtvaardigheidsgevoel gedreven gaf hij de stad

haar vrijheid. F. Pottelbergh.

Cadmus van Milctc, Ionisch logograaf, ge-

rekend onder de eerste Grieksche prozaschrijvers, uit

de 6e eeuw v. Chr. Auteur van een (verloren) geschie-

denis van Milete en Ionië.

Cadocus, stichter en abt van de beroemde abdij

van Llancarvan; f tweede helft der 6e eeuw.

Zijn levensbeschrijving is legendarisch en onbetrouw-

baar. Feestdag 23 Januari.

L i t. : W. J. Rees, Lives of the Cambro-British Saints

(Llandovery 1853).

Cadorna, 1° C a r 1 o, Ital. staatsman, mede-
werker van Cavour in de unificatie van Italië. * 8 Dec.

1809 te Pallanza, f 3 Dec. 1891 te Rome. C. werd
1848 als liberaal volksvertegenwoordiger verkozen en

nam deel aan vsch. kabinetten van 1848 tot 1868, als

minister van Openbaar Onderwijs of van Binnenl.

Zaken. Na den slag bij Novara (1849) was hij het, die

met Oostenrijk een wapenstilstand sloot. Later was hij

nog ambassadeur te Londen (1869
—

’75) en voorzitter

van den Staatsraad (1875— ’91).

Voorn, werk: Religione, diritto, libertè, (2 dln.

1893). V. Houtte.
2° L u i g i, graaf, Italiaansch maarschalk.

* 4 September 1850 te Pallanza, f 21 December
1928 te Bordighera. C. was tijdens den Wereldoorlog
chef van den generalen staf. Na de nederlaag van >
Caporetto (Oct. 1917) werd hij ontslagen. Mussolini

herstelde hem in 1923 in zijn eer en deed hem tot maar-
schalk van Italië benoemen.
Werken: La guerra alla fronta italiana (1921)

;

Altre pagini sulla grande guerra (1925). v . Voorst

.

3° Raffaele, graaf, broer van Carlo,

Ital. generaal, de veroveraar van Rome in 1870.
* 9 Febr. 1815 te Milaan, f 6 Febr. 1897 te Turijn. C.

nam vanaf 1848 aan alle Ital. vrijheidsoorlogen deel.

Sept. 1870 rukte hij op eigen initiatief tegen Rome
op en bezette de stad na een korte beschieting. Hij

beschreef dien veldtocht in La liberazione di Roma
neir anno 1870 ed il plebiscito (1889).
L i t. : Luigi Cadorna, II generale R. C. nel Risorgi-

mento Italiano 1922). V . Houtte .
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Cadoudal, Georges, leider van de >
Chouans. * 1771 te Kerléano, f 1804 te Parijs. C. was
steeds vurig aanhanger van Bourbon; wijst daarom
Napoleons aanbiedingen af. Vanuit Eng. had hij de

hand in den aanslag op Napoleon (24 Dec. 1800)

;

vormde daarna (o.a. met Pichegru) een plan, om zich

van Napoleon meester te maken, maar werd in Parijs

ontdekt en geguillotineerd. F. Claassen.

Cadouin (bij Dordogne), eertijds Cisterciënser-

klooster, thans parochiekerk, waar jaarlijks de zweet-

doek van Christus plechtig vereerd wordt.

Cadre noemt men de verdeeling van het biljart

door vier krijtstrepen in negen vakken.

Cadroe, Schotsch Heilige, 2e helft der 10e eeuw;

opgevoed in de school van Armagh, tweede abt van
Waulsort (België), en later van S. Felix te Metz.
L i fc. : U. Berlière O.S.B., Monasticon beige (I, 40).

Caduceus, gevleugelde staf, waarvan het boven-

gedeelte uit twee kronkelende

slangen, in 8-vorm bestond.

Embleem van Hennes (Mer-

curius), god van den handel,

bode der góden en geleider

der dooden; later eveneens

herautstaf en symbool van
den handel.

Cadurci (ant. g e o -

g r.), Keltische stam in

Aquitania, bekend door lin-

nenfabricatie.

Cadzand, gem. in Wes-
telijk Zeeuwsch-Vlaanderen,

ten Z.W. van Breskens; om-
vat alleen het dorp C.; ong.

1 000 inw., bijna allen Ned.
Hervormd. Opp. 1 468 ha.

Landbouw en veeteelt op
kleigrond. Aan de kust een

weinig duinen ;
niet vol-

doende voor bescherming. Tramverbinding met Bres-

kens, Knocke en Oostburg. v. d. Broek.

In 1492 wordt hier een verdrag gesloten, waarbij

de Vlaamschc steden zich moeten onderwerpen aan

Maximiliaan ’s regentschap. In 1601 werd C. door

Maurits voor de Republiek veroverd.

Caecilia, Heilige. Van het leven der H. Caecilia

is weinig bekend met historische zekerheid. De eenige

bron is de Passio (Martelaarsakten), die geheel

en al op legendarischen grondslag berust en geschreven

schijnt rond 500. Volgens deze bron stamt C. uit het

adellijke Romeinen-geslacht der Caecilii. Tegen haar

wil werd zij aan den heiden Valerianus ten huwelijk

gegeven; door haar toedoen bekeert deze zich met zijn

broeder Tiburtius; paus Urbanus doopte hen, maar
na eenige dagen werden alle drie gevangen genomen
door den prefect Almachius. De beide broeders werden

onthoofd, en nadat men tevergeefs getracht had C. te

verstikken in haar badkamer, werd ook zij na enkele

dagen onthoofd. Haar huis had zij vermaakt als kerk

aan de Romeinsche Christengemeente.

Dit moet gebeurd zijn in de eerste helft der 3e (of

misschien ook 4e) eeuw. Waarschijnlijk is C. die den

marteldood stierf een andere als de Caecilia, die haar

huis aan de Kerk schonk. Langzamerhand heeft men
deze twee Caecilia ’s geïdentificeerd, en op deze per-

soonsverwarring is waarschijnlijk de latere Passio

gebaseerd.

Mede ten gevolge van deze verwarring werden in de

9e eeuw de lichamen der H.H. Caecilia, Tiburtius,

Valerianus e.a. overgebracht naar de titelkerk van
Caecilia. Bij de vernieuwing dezer kerk vond men in

1599 haar lichaam in de bekende houding (liggende op

de rechterziide), die den kunstenaar Madema inspi-

reerde tot zijn beroemd marmerwerk.
Liturgie en muziek. Reeds in het zgn.

Martyrologium Hieronymianum (begin öe eeuw) wordt

zij vermeld als martelares en in het Sacramentarium

Leonianum (6e eeuw) komt haar feestmis reeds voor.

Voor het Kerkelijk Officie diende de Passio als grond-

slag.

Een onvolledig overgenomen, en daardoor verkeerd

begrepen passage hieruit werd aanleiding, dat C. de

patrones der muziek zou worden. In de Passio leest

men: Venit dies in qua thalamus collocatus est, et

cantantibus organis illa in corde suo soli Domino
decantabat ; uit dezen context blijkt,dat bijcantantibus

organis gesproken wordt over de profane bruilofts-

muziek. Het Kerkelijk Officie begint echter aldus:

Cantantibus organis Caecilia Domino decantabat:

door het weglaten der bruilofts-omstandigheid en de

woorden in corde suo vertaalde men: Begeleid door

orgelspel zong C. tot den Heer, en ging men langzamer-

hand C. als een heilige toonkunstenares beschouwen.

Tot dit idee droegen niet weinig bij de schilderijen van
bekende meesters, die C. met een orgel of andere mu-
ziekinstrumenten afbeeldden, zoo bijv. Raffaël (1513).

L i t. : H. Quentin, S. Cécile, in Dict. d’Arch. et Lit.

(II, 2712-2738
;
volledige samenvatting) ; P. Franchi de

Cavalieri, in Studi e Testi (24, 1922, 169 vlg.)
;
P. A.

Kirsch, Das Todesjahr der H. C&cilia, in Stromation
archaiologikon (Rome 1900, 42-77)

;
Kellner, Das wahre

Zeitalter der H. C&cilia, in Thcol. Quartalschr. (Tübingen

84, 1902, 237-258) ;
P. A. Kirsch, Das wahrscheinliche

Zeitalter der H. Cacilia (l.c. 85, 1903, 47-69)
;
Kellner,

Nochmals das wahre Zeitalter der H. Cacilia
(

l.c. 85,

1903, 321-333, en 87, 1905, 258-260). Èruning.
Voorstelling in de kunst als jonge

Romeinsche vrouw (soms als orante) met kroon, een

enkele maal met een klein kruis. Attributen zijn:

fakkel en oliekruik (wijze maagd), palm, boek en

zwaard. Als patrones van de muziek beeldt men haar

sinds de 15e eeuw af met een orgel of met een musi-
ceerenden engel naast zich, soms met een luit (Schiestl).

Zij wordt tezamen afgebeeld met den H. Petrus,

met Valerianus, Tiburtius e.a. Verder voorstellingen

uit haar leven. Bekend is ook het marmeren beeld van
Maderna. Heijer.

Caecilia Didia, L e x, wet van de Rom. con-

suls Quintus Caecilius Nepos en Titus Didius, 98 v.

Chr.
;
stelde een > trinundinum als verplichten termijn

tusschen aankon-
diging en samen-
komst der comitia.

Davids.

Caecilia Me-
tella, graf-
tombe van,
gelegen ten Z. van
Rome, 2 km bui-

ten de Porta S.

Sebastiano, aan de

Via Appia; opge-

richt in den tijd

van Augustus voor

C.M.,schoonzuster

van den triumvir

Crassus. Op een vierhoekigen onderbouw verheft

Graftombe van Caecilia Metella.
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zich een ronde bovenbouw van ong. 28 m doorsnede;

onder de kroonlijst een zgn. boukranionfries (fries met
voorstelling van ossenschedels; vandaar tegenwoordig
de naam: Capo di bove) met vruchten- en bloemen-
guirlanden. De tegenwoordig bekronende tinnen stam-
men uit de middeleeuwen, toen de graftombe als burcht
gebruikt is. W. Vermeulen.
Caecilianus, bisschop van Carthago, > Dona-

tisme.

Caecilius, plebejisch geslacht in het oude Rome.
De M e t e 1 1 i vormden een invloedrijken tak der

Caecilii, vooral in de laatste twee eeuwen der Rom.
republiek. Bekende Caecilii zijn voorts: 1 ° Caeci-
lius van Calacte, slaaf, later vrijgelatene,

van Joodsche afkomst, vriend van Dionysius van Hali-

carnassus, schreef onder de regeering van Augustus
verscheidene werken over rhetorica en rhetoren. Een
werk van hem, peri hypsous, over het verhevene in den

stijl, werd benut en gecritiseerd door Pseudo-Longinus
in een gelijknamig geschrift; van zijn werken zijn

slechts fragmenten over.

2° Statius Caecilius, Latijnsch comedie-
dichter, Galliër uit den stam der Insubriërs, ca. 219-

ca. 166 v. Chr. Hij volgde Menander na in zijn stukken,

waarvan er 40 met name bekend zijn; slechts fragmen-
ten zijn er van over. Davids.
Caécina, aanzienlijk geslacht in de Oudheid te

Volaterrae. Graf gevonden in 1739. De bekendste
Caecinae zijn: 1 ° Aulus C., in 69 of 68 v. Chr. in

een erfenisproces door Cicero zonder succes verdedigd.
2° Aulus C. Alienus, aanhanger van

Vitellius, versloeg met Fabius Valens de troepen van
Otho bij Bedriacum (69). Davids.

Caécubum (a n t. g e o g r.), beroemd wijnland

in het Z. van Latium; ook de naam voor den daarvan
afkomstigen wijn.

Caedmon, Benedictijn, de eerste Katholieke
dichter in het Engelsch, tusschen de jaren 650 en 700.

De H. Beda (Hist. Eccl. IV, 24) vertelt het mooie
verhaal van den ongeletterden herder van het klooster

te Whitby, die in een visioen de gave der poëzie ont-

ving, en ‘een hymne zong op de schepping. Eenige
regels van deze hymne in Northumbrisch dialect zijn

bewaard in een hs. van Beda’s werk. De herder werd
Benedictijner monnik en heeft volgens den H. Beda
later nog vele godsdienstige onderwerpen in Angel-
saksischen dichtvorm behandeld. Een Angelsaksisch

hs. te Oxford, het zgn. Junius hs. 11, bevat meerdere
gedichten, wier onderwerpen zoo nauwkeurig overeen-
komen met de opgave van den H. Beda, dat het hs.

vroeger altijd het Caedmon hs. werd genoemd. Het hs.

bevat 4 gedichten, die echter zoozeer in methode en
stijl verschillen, dat zij onmogelijk het werk van één
man kunnen zijn. Deze gedichten zijn: 1° Genesis,
een hier en daar levendige paraphrase van het Boek
der Schepping, hoofdstuk 1 tot 22, met een interpolatie
over den zondeval (Gen. B), die vertaald is uit het
oud-Saksisch en dus eerst uit de 9e eeuw kan dateercn,
een krachtig stuk poëzie, dat nu en dan zelfs doet den-
ken aan Milton’s heldendicht; 2° Exodus, een
gedicht vol oorlogsatmosfeer in snelle beweging, ver-
halend één enkele gebeurtenis (Ex. 13.17 tot 14.30),
de uittocht uit Egypte, in krachtigen stijl; 3° Da-
niël, een heldere, eenvoudige, deels lyrische para-
phrase van Daniël (1 tot 5). Deze drie gedichten zijn

geschreven in een fraaie letter en versierd met 48
teekeningen, deels realistische voorstellingen uit de
11e eeuw, geheel in den kunststijl van de school van

Winchester, sterk beïnvloed door het Psalterium van
Utrecht. Ten slotte volgt nog: 4° drie fragmenten van
een gedicht, aan het N.T. ontleend, bekend onder den
naam Christus en Satan. Dit lijkt meer
op de latere lyrische gedichten van Cynewulf, maar
herinnert tegelijk door zijn concrete methode aan de
vroegere Oud-Testamcntische groep, waaraan de naam
van C. verbonden is.

U i t g. : C.’shymne door A. H. Smith, Three Northum-
brian Poems (1933). Het C.-hs. is het eerst uitgegeven
door F. Junius te Amsterdam (1655). Beste uitgaven :

door I. Gollancz, in facsimile (1927) en door G. P. Krapp
(1931). Doyle Davidson .

Caelen (Lat. Calenus), H e n r i van, theoloog.
* 1583 te Beeringen, f 1 Febr. 1653 te Mechelen, vica-

ris-generaal van aartsbisschop Boonen te Mechelen,
gaf, met Fromond, de Augustinus van Jansenius uit

en nam een groot aandeel in de verdediging van het
Jansenisme.
L i t. : Mémoires du P. René Rapin (I Parijs).

Caelius, naam van een Rom. plebejische familie,

dikwijls verwisseld met Coelius. De bekendste Caelii

zijn:

1 ° Marcus Caelius Rufus, Rom. rede-

naar, vriend van Cicero; door Clodius aangeklaagd,
66 v. Chr., door Crassus en Cicero verdedigd in de ons

overgebleven Oratio pro Caelio. In 48 v. Chr. door
Caesar ’s troepen gedood.
2° Lucius Caelius Antipater, Rom.

annalist en rechtsgeleerde, beschreef den 2en Punischen
oorlog ca. 110 v. Chr. in een verloren gegaan werk. •>

Annalisten.

3° > Balbinus. Davids.
Caclius, M o n s, een der zeven heuvelen van

Rome, ten Z.O. van den Palatinus en ten O. van den
Aventinus; zou genoemd zijn naar den uit Etrurië

verjaagden Caeles Vibenna; was het handeldrijvend

stadsgedeelte van Rome. Thans Monte Celio.

L i t. : S. B. Platner en F. Ashby, A topographical
dictionary of ancient Rome (1929, 88).

Caelius Aurclianus, Romeinsch arts in het

begin van de 5e eeuw. Zijn werken bestaan eigenlijk

uit vertalingen van het werk van den Griekschen arts

Soranos, maar zijn zeer belangrijk, omdat door hem
de leer van de Methodische school tot in de middel-
eeuwen werd voortgeplant.
Voorn, werk: ,,De morbis acutis et chronicis”

Libri responsionum. — L i t. : Pagel-Neuburger, Hand-
buch der Medizingesohichte.

Caen, hoofdstad van het Fransch dept. Calvados
(Normandië), 16 km van zee (49° 12' N., 0° 20' W.),
67 628 inw. (1931). De haven (7e plaats in Frankrijk)

heeft veel ertsverscheping uit Normandië. Veel hoog-
ovens, chemische en textielfabrieken; papier, meubels.
In de omgeving veel landbouw. Bekende universiteit.

Lit.

:

Prentout, C. et Bayeux (
21921) ; Gibel, C.,

Dieppo et Cherbourg (1923). Ileere .

G. kan zich beroemen op het bezit van een aantal
bouwwerken van voorname beteekenis in de geschie-
denis der Europeesche bouwkunst: de H. Drievul-
digheidskerk (der „abbaye aux Dames”) en de St. Ste-
venskerk (der „abbaye aux Hommes”), gesticht door
Willem den Veroveraar en zijn gemalin Mathilde,
de eerste in 1066 gewijd, de laatste in 1077, tw'ee groot-
sche driebeukige kruisbasilieken, hoofdwerken der
Normandisch-Romaansche architectuur. Ook de in

1083 gestichte St. Nicolaaskerk, thans militair maga-
zijn, heeft uitwendig nog haar oorspronkelijk aanzien
bewaard. Van de talrijke Gotische kerkgebouwen te
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C. zijn de voornaamste: de Notre-Dame de Froide-Rue

(thans H. Verlosser) in de 14e en 15e eeuw gebouwd;

de Vieux-Saint-Etienne, een Anglo-Normandisch

werk der 15e eeuw, met achtkanten kruistoren; de St.

Janskerk, een schepping in flamboyanten stijl (1418

—

1520); en vooral de merkwaardige St. Pieterskerk

(14e—16e eeuw, toren ca. 1317 voltooid), met haar

fraai koor in den stijl der vroege Fransche Renaissance,

een werk van den architect Hector Sohier. Van de

middeleeuwsche versterkingen resten nog: een deel

van het door Willem den Veroveraar gestichte, in

de 15e eeuw verbouwde, door de Revolutie geschon-

den kasteel (thans kazerne), benevens een ronde wal-

toren („tour Le Roy”).

Belangrijke burgerlijke bouwwerken der vroege

Renaissance zijn het hotel de Than (1525) en het

hotel d’Escoville (1535
—

’40), benevens tal van woon-
huizen in vakwerkbouw. Het raadhuis, een voormalige

stichting der congregatie van Jesus en Maria (>
Eudisten), is een werk der 17e eeuw en bevat tevens

een museum van schilder- en beeldhouwkunst. Van
belang voor de studie der Normandische kunstge-

schiedenis is het Musée der antiquaires normands in de

Arcisse-de-Caumont-straat.

L i t. : Henri Prentout, Caen et Bayeux (Parijs 1921,

Villes d’art célèbres)
;

R. de Lasteyrie, L’architecture

religieuse en France è, 1’époque Romane (Parijs 1912,

230 vlg.)
;
E. Gall, Die gotische Baukunstdes Mittelalters

in Frankreich u. Deutschland (I Leipzig 1925, 16 vlg.).

F . Vermeulen .

Caen, Jacob Cornelis, glasschilder te Gouda,
leerling van de gebr.Crabeth,nawijsbaar van 1606

—
’21.

L i t. : v. Wurzbach, Nied. Künstlerlex.

Caeneus (Gr. m y t h.), 1° volgens de oudere

sage een der Lapithen, volgens de jongere sage een

knaap, die eerst een meisje was geweest.
2° Een metgezel van Aeneas.

Caenfna (a n t. g e o g r.), stad in Latium,
aan de Anio. Ligging niet met juistheid bekend.

Romulus behaalde er de eerste spolia opima.

Cacpio, > Servilius.

Caere (a n t. g e o g r.), stad in Z. Etrurië,

oorspr. Agylla; toevluchtsoord der Vestaalsche maag-
den en der sacra tijdens den inval der Galliërs (ca.

400 v. Chr.). Met de inwoners, de Caérites, werd na
den oorlog een verbond van gastvriendschap, hospi-

tium, gesloten. In 353 v. Chr. vielen de Caerites van
Rome af. Na hun onderwerping verloren zij hun poli-

tieke zelfstandigheid; zij stonden buiten de tribus,

warenvan het actief en passief kiesrechtverstoken (cives

sine suffragio) en dus zonder invloed op de staatszaken.

Caere was de eerste staat, die in zulk een verhouding

tot Rome kwam. De uitdrukking: in t a b u 1 a s

Caeritum (of: in Caerites) r e f e r r i beteeken-

de: opgenomen worden op de lijsten der Caerites en

was synoniem met > aerarius worden. Davids.

Behalve het theater met inscripties en keizerstand-

beelden is er van de oude bouwruïnen weinig over.

Kostbare vindplaatsen vormen echter de necropolen:

ten N.W. van de stad o.a. het rotsgraf van de Tarchna-

Tarquinii; zij leveren merkwaardige architectonische

en decoratieve details; interessante reliëfs bijv. in de

Grotta dei Bassirilievi; het voornaamste graf, het

zgn. Regolini-Gelassigraf (aldus genoemd naar de ont-

dekkers), ligt ten Z.W. van de stad: een langwerpige

rotskamer met pleisterwerk, waarin o.a. zilveren

bekers met reliëfwerk en gouden sieraden werden ge-

vonden.

L i t. : Randall Mac Iver, Villanovans and Early

Etruscans (1924, 195 vlg.)
;

Studi Etrusci (1927, 145

vlg.)
;
P. Ducati, Etruria antica (1925).

W. Vermeulen .

Caercmoniale episcoporum, liturgisch

boek, inhoudend: 1° ritueele voorschriften van alge-

meenen aard, de bisschoppen betreffende; 2° bijzondere

voorschriften der grootste jaarlijksche plechtigheden

in kathedrale en collegiale kerken; 3° voorschriften

voor burgerlijke plechtigheden, de bisschoppen betref-

fende. Voorloopers ervan waren de > Ordines (en ->•

libri ordinarii van afzonderlijke kerken). Clemens

VIII schreef het aan de geheele (Westersche) Kerk
voor (1600). Benedictus XIV voegde er het 3e boek

aan toe (1752). Louwerse.

Caérites, > Caere.

Cacrularius (K e r u 1 a r i o s), M i c h a e 1*

patriarch van Konstantinopel 1043— ’58. Bewerkte

de definitieve afscheiding der Grieksche Kerk van de

Latijnsche. Hij was uitgesproken anti-Latijnsch ge-

zind en spoorde den Bulgaarschen aartsbisschop Leo

van Achrida aan tot het schrijven van een beschuldi-

gingsbrief, waarin aan de Latijnen afwijkingen in het

geloof werden verweten. Op dit schrijven antwoordde
— in naam van paus Leo IX — de kardinaal-bisschop

Humbertus van Silva Candida, die er op wees, dat de

bezwaren slechts practische punten betroffen, die met
het geloof niets hadden uit te staan.

In opdracht van paus Leo IX begaf Humbertus zich

als legaat naar het Oosten, waar het drijven van C.

aanleiding werd tot definitieve afscheiding. In de

practijk was echter reeds sinds een 40 jaren de schei-

ding aanwezig. De grondoorzaak was het nationalisme

van het Oosten, dat nog werd versterkt door de mee-
ning, dat de Duitsche keizers over de pausen een ware

tirannie uitoefenden. Eenige aanleiding tot die mee-
ning bestond inderdaad; zij was echter sterk over-

dreven. Onder den schijn van godsdienstige motieven

liet Byzantium zich leiden door politieke beweeg-

redenen: het wilde Rome beheerschen met een beroep

op zijn vroegere (maar verwaarloosde) macht in Italië.

L i t. : W. Norden, Das Papsttum und Byzanz
(Berlijn 1903) ;

A. Fliche, La Róformo grégorienne (I

Leuven 1924, 265 vlg.)
;
A. Michel, Humbert und Kerul-

larios (Paderborn 1925; zie Ephem. Lovan. 1926. 229 vgl.).

v. d . Borne.

Caesalpinia, een plantengeslacht van de familie

der Caesalpiniaceeën, welke familie echter ook wel

als onderfamilie der peulgewassen (Leguminosae)

wordt ingedeeld. De zestig soorten zijn alle tropische

boomen of stekelige klimmende heesters met dubbel

geveerde bladeren, groote geel tot rood getinte bloemen

en ineengedrongen, soms platte, stekelige of gekromde

peulen. Aan de kusten der tropische landen komt voor

C. bonducella, een stekelige eenigszins klimmende
struik met breede peulen en ronde, donkerkleurige,

steenharde zaden, bonduezaden. De geheele plant,

doch hoofdzakelijk de zaden, bezitten een bittere stof,

die als middel tegen koorts veel wordt gebruikt.

Langs de kusten van tropisch Azië en Australië groeit

de geelzadige C. bonduc, evenals C. nuga, waarvan de

bast en de wortels een volksgeneesmiddel leveren.

Vele vertegenwoordigers van dit geslacht leveren

verfhout, zooals C. echinata, de leverancier van het

Braziliaansch hout. Rood hout is verder afkomstig

van C. tinctoria uit Chili, C. brasiliensis, C. crista

en C. bijuga uit West-Indië, alsook C. sappan uit

Oost-Indië, van welke laatste het eerste Brazielhout
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afkomstig is, en reeds aan het einde der 12e eeuw in

den handel was. Looistoffen verschaft C. coriaria,

een zes meter hooge boom met witte bloemen, welke
in West-Indië en aangrenzende landen in het wild

voorkomt, doch thans ook in de OudefWereld in cultuur

is gebracht. De 40% looistof en 8% suiker bevattende

kastanjebruine peulen komen in groote hoeveelheden

in den handel. Ook andere soorten zijn rijk aan looi-

stoffen bijv. C. tinctoria en C. paipae uit Peru en

C. digyna uit Zuid-Azië. Hard hout levert C. ferrea

en C. pulcherrima uit Amerika, welke laatste ook om
de oranjekleurige welriekende bloemen als sierplant

zeer in trek is; in Indië worden de bladeren als senna

(laxeermiddel) gebruikt. C. pluviosa uit Peru is een

zgn. regenboom: waterdruppels vallen van de bladeren,

als de lucht sterk afkoelt. Bonman.
Caesalpiniaceeën, een tweezaadlobbige plan-

tenfamilie, die ook wel als onderfamilie tot de

Leguminosae, peulgewassen, wordt gerekend.

De vertegenwoordigers dezer groep zijn zeer opvallend

bloeiende boomen en heesters met veelal dubbel

geveerde bladeren en symmetrische bloemen, en

bewonen voornamelijk de wouden der tropen. Zij

zijn bijna alle van meer of minder beteekenis, hetzij

economisch of botanisch. Bouman.
Caesar, 1° cognomen van de gens Iulia; vanaf

keizer Claudius (41) algemeene naam voor de leden

der keizerlijke familie; sinds keizer Hadrianus (117)

naam van den mederegent en aangewezen opvolger.
2° G a i u s en L u c i u s, zonen van Vipsanius

Agrippa en Iulia, dochter van keizer Augustus, die

hen adopteerde en bestemde voor het keizerschap,

doch beiden stierven jong. Gaius, * 20 v. Chr., f 4 na

Chr.; Lucius, * 17 v. Chr., f 2 na Chr.
3° Gaius Iulius, volledig geheeten : Gaius

Iulius Caesar Strabo Vopiscus, Romeinsch redenaar

en dichter, f 87 v. Chr. bij de proscriptie van Marius.

Hij is een van de sprekers in Cicero’s De Oratore.
4° Gaius Iulius, feitelijk de beëindiger

der Rom. republiek, door een gewelddadigen dood
verhinderd in de volledige doorvoering zijner plannen;

de meest geniale

van alle Rom.
heerschers, groot

veldheer en groot

staatsman, gewel-

dig organisator

met scherp door-

zicht en stalen

wils- en werk-
kracht, doorkneed
politicus, maar
ook eerlijk, trouw
vriend, uit een

oud patricisch ge-

slacht, maar neef

van den demagoog
Marius en schoon-
zoon van den even
democratischen

Cinna. Zijn mé-
moires over den oorlog in Gallië (7 boeken v. C.

zelf, het 8e van Aulus Hirtius) en het eerste deel van
den burgeroorlog bleven ons bewaard en toonen zijn

stilistische gaven.

C. werd geboren 13 Quinctilis (later naar hem Juli
genoemd), 100 v. Chr. Hij was quaestor in 68, aedilis

curulis in 65, praetor in 62. In 60 werd officieus

het eerste driemanschap gesloten tusschen Caesar,

Pompeius (toen de machtigste) en Crassus (geldschieter

en buffer tusschen de beide anderen). Cato noemde
dit reeds: het einde der republiek. In 59 was C. consul

en gaf toen de eerste officieele courant uit: proto-

collen van den senaat en de volksvergadering. Tusschen
58 en 50 onderwierp hij heel Gallië. In 66 werd in de

April-conferentie te Luca openlijk het eerste drie-

manschap hernieuwd; nu was Caesar reeds de machtig-
ste. Na den dood van Crassus in 53 spitste de verhou-
ding tusschen Caesar en Pompeius zich steeds meer toe.

In 62 brak in Gallië een algemeene opstand uit onder
Vercingetorix, schitterend onderdrukt door C., die

in 50 klaar was in Gallië. Door verschillende mani-
pulaties trachtte Pompeius nu te bewerken, dat er

eenige tijd lag tusschen Caesar ’s aftreden als stad-

houder van Gallië en diens tweede consulaat, om hem
als ambteloos burger te kunnen aanklagen. C. had
liefst geen burgeroorlog gewild; nu het echter onver-

mijdelijk was geworden, deed hij den eersten stap;

in Jan. 49 trok hij met zijn leger den Rubico over
(> Alea iacta est), Italië binnen. Deze tweede burger-

oorlog, waarin Pompeius het leven liet, eindigde in

45 met de volledige overwinning van C., waarmee zijn

positie als alleenheerscher was bevestigd. Hij oefende

zijn macht uit deels als consul, deels als dictator

(sinds 44 levenslang!). C. spaarde zijn politieke

tegenstanders zooveel mogelijk (o.a. Cicero), bracht

hervormingen aan in muntwezen en kalender (Juliaan-

sche kalender), gaf nieuwe wetten op velerlei gebied,

begon met kolonisatie op groote schaal voor zijn

veteranen en de proletariërs, vermeerderde het aantal

ambtenaren aanzienlijk en verfraaide Rome. Naast
hem had de senaat nagenoeg geen macht meer en dit

leidde tot een samenzwering. Op het punt een revanche-
oorlog tegen de Parthen te beginnen, werd hij 15 Mrt. 44
in een senaatszitting neergestoken.
5° Lucius Iulius, broer van Gaius Iulius C.

Strabo, consul 90 v. Chr. Hij stelde de lex Iulia voor,

waarbij aan de bondgenooten, die trouw waren gebleven

in den Bondgenooten- of Marsischen oorlog, het Rom.
burgerrecht werd verleend, f 89.

6° Lucius Iulius, zoon van den vorigen,

onderbevelhebber bij Caesar in Gallië (zie 3°), consul

in 64. Oom van den triumvir Antonius. Zr. Agnes.

Caesar, Roman van. Fragmenten, acht
bladen, samen 445 verzen, door Snellaert aan een
Roman van Caesar toegeschreven, behooren eerder

tot een fabelachtige Romeinsche geschiedenis, van
Caesar tot Tiberius.

Van een Jeeste van Iulius Caesar, een Schone Histo-
rie van Iulius Caesar, afzonderlijk of met elkander
verbonden, kwamen sedert einde 15e eeuw herhaal-
delijk volksboeken uit, tot nog in de 19e eeuw.
U i t g. : De Pauw, Middelned. Fragmenten (I, 530

vlg.). — L i t. : Van Mierlo, Gesch. van de Oud- en Mnl.
letterkunde (1928, 71 en 407). V. Mierlo.
Caesarauyustea, teg. Saragossa, Romeinsche

colonia 25 v. Chr.; 452 door de Sueven veroverd.
Enkele archeologische resten.

Caesaréa, naam van vsch. oude steden in KL
Azië, Syrië, Palestina en Afrika. 1 ° hoofdstad van
Cappadocië (KL Azië).
2° Stad in Mauretania (W. Afrika), teg. Sjersjel,

Phoenicisch-Carthaagsche nederzetting: lol. Resi-
dentie van Iuba II, koning van Mauretania (25 v. Chr.— 22 n. Chr.); hoofdstad van Mauretania Caesariensis,
tot het einde der Oudheid belangrijk. Ruïnen met vele

Gaius Iulius Caesar.
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resten van antieke plastiek uit de verzameling der

Mauretanische koningen. Davids.

3° C. P h i 1 i p p i, stad aan den voet van den

Grooten Hermon op geringen afstand van het meer van

Genesareth (Transjord.). Zij heette eerst Paneas

(> Banijas en vgl. > Baalgad), doch werd Caesarea

genoemd door den tetrarch Philippus, die haar van

keizer Augustus ontving (20 v. Chr.) en onder dezen

naam herbouwde. Ter onderscheiding van C. aan de

Zee (4°) noemt het Evangelie haar C. van Philippus

(Mt. 16. 13; Mc. 8. 27). In het „gebied van C. Philippi”

vond de belijdenis van Petrus plaats en ontving deze

van Christus het primaatschap der Kerk (ibid. en

Lc. 9. 18—21). Simons.

4°C. Palaestinae ofC. aan de Zee, stad

aan de Palest. kust, 45 km ten N. van Jaffa, naar

keizer Augustus aldus genoemd door Herodes, die de

stad bouwde op de plaats van den zgn. > Stratons-

toren en van een nog oudere, waarsch. Phoenicische

nederzetting. Herodes schonk haar o.a. een haven

en een amphitheater. Na de verbanning van zijn zoon

Archelaüs werd C. de residentie van den Rom. land-

voogd en daarmee de politieke hoofdstad der Rom.
provincie. De honderdman Comelius, hier door Petrus

gedoopt (Act. 10), behoorde tot het Rom. garnizoen

der stad. De diaken Philippus woonde in het over-

wegend heidensche C. (Act. 8. 40; 21. 8) en Paulus,

die de stad meermalen bezocht, verbleef er twee jaar

als gevangene (Act. 9; 18; 23). Resten van de oude

pracht van C. zijn nog zichtbaar, deels onder den

zeespiegel.

Origenes stichtte te C. ca. 232 een school, waaruit

o.a. voortkwamen: Eusebius, Gregorius de Wonder-
doener, Basilius de Groote. Aan die school was een

bibliotheek verbonden, die voor de voornaamste

Christelijke bibliotheek dier tijden gold. Daar werden

de werken van Origenes bewaard en daar vond Euse-

bius het materiaal voor zijn geschiedenis. De biblio-

theek werd in de 7e eeuw verwoest.

C. heet thans Kaisarije.

L i t. : Haefeli, Casarea am Meer, Topogr. und Gesch.

der Stadt nach Jos. und Apostelgesch. (1923, Ntl. Abh.

10, 5). Simons/Franses.

5°C. van den Libanon, > Arka.

Caesares, > Suetonius.

Caesareum (Lat.), Romeinsche tempel, ge-

bouwd ter eere van een caesar of keizer.

Caesaria de Jongere, abdis van ca. 525 tot

ca. 529 van het klooster te Arles, opvolgster van haar

naamgenoote C. de Oudere. Zij schreef aan de non

Richildis en koningin Radegundis een verhandeling

over den kloosterlijken staat en de ware ascese (M. G.

Ep. III, 450—453), waarvan Malnory de echtheid

in twijfel trekt. J . v. Rooij.

Caesaria dc Oudere, Heilige, zuster van den

H. Caesarius van Arles, f 12 Jan. ca. 524. Zij was de

eerste abdis van het door haar broeder gestichte kloos-

ter te Arles en door haar deugd en wetenschap een

ware geestelijke leidsvrouw voor haar zusters. Feestdag

12 Jan.
L i t. : Acta SS. (Jan. 3II, 11) ;

A. Malnory, St. Cé-

saire (Parijs 1894).

Cacsaricnsis (a n t. geog r.), naam van twee

Rom. provinciën in Britannia, ingesteld bij de indee-

ling van het rijk onder Diocletianus; Maxima C.

en F 1 a v i a C. aldus genoemd naar de Caesars

Maximianus (Galerius) en Flavius (Constantius).

Davids.

Caesariensis Maurctania, > Mauretania.

Caesarion, eig. Ptolemaeus, zoon van

Caesar en Cleopatra, * 47 v. Chr.; 30 v. Chr. op bevel

van Octavianus gedood.

Caesarius, Heilige, martelaar in Terracina

(Italië), leefde ca. 300. Boven zijn graf werd reeds

vroeg een kerk gebouwd. In het Martyrologium

Hieronymianum komt zijn naam voor op 21 April.

Volgens een onbetrouwbare legende zou C., afkomstig

uit Afrika, samen met den priester Julianus onder

keizer Trajanus in een zak genaaid en in zee geworpen

zijn, waarna engelen het lijk aan land brachten en

Eusebius, een Christen, het ter aarde bestelde. Te

Rome bestond in de 6e eeuw een naar C. genoemde

kerk, waarvan het titelfeest op 1 November gevierd

werd. In het Sacramentarium Gregorianum komt zijn

feestmis op dezen datum voor. J. v. Rooij.

Caesarius a S. Bonavenlura (familienaam

Johannes Bertius), Ned. Carmeliet. * 1605 te Leiden,

f 1662 te Malta. Van Calvinist Katholiek geworden,

trad hij in 1632 in den Franschen Carmel. Van dezen

ongeschoeiden Carmeliet is het plan uitgegaan: de

stichting van de Carmelietenstaties in Holland, ter

bekeering van zijn landgenooten, 1647. Hij mocht
er niet lang werken. Hij stierf als prior te Malta. Zijn

vader was de bekende Leidscho hooglccraar Petrus

> Bertius. C . Speet.

Caesarius van Arles, Heilige, aartsbisschop

van Arles, groot volksprediker. * 470, f 542. Trad in

het klooster van Lerinum. Door te groote gestrengheid

ernstig verzwakt, werd hij door zijn abt naar Arles

gezonden. De aartsbisschop wijdde hem diaken en

priester, gaf hem de leiding over een klooster en stelde

hem als zijn opvolger voor. Vanaf 502 heeft C. den

voomaamsten zetel van Gallië bestuurd. Hij beriep

meerdere synoden, waarvan vooral beroemd is die van
Orange in 529, waar het semipelagianisme werd
veroordeeld.

Werken: een tractaat over de Drieëenheid
;
twee

tegen de Semipelagianen
;
een regel voor monniken en

een voor zusters
;
ascetische brieven en een groot aantal

preeken. Die populaire preeken werden veelvuldig af-

geschreven en overal heengezonden ten gerieve der

geestelijken. Vele zijn op naam van Augustinus over-

geleverd. Sinds jaren bereidt Dom Morin een hoog-
noodige critische uitgave voor. Over het aan C. toe-

geschreven auteurschap der Pseudo-Athanasiaansche
Geloofsbelijdenis, > Quicumque. — L i t. : Barden-
hewer, Gesch. d. altkirchl. Liter. (V 1932, 345-356)

;

Malnory, S. Césaire (1894) ;
Chaillon, S. Césaire (Les

Saints, 1912) ;
Morin, Les éditions des sermons de S. Cé-

saire d’Arles, in Rev. Bénéd. (43, 1931, 23-37).

Franses.

Caesarius van Heisterbach, Cisterciënser;

* ca. 1180, | ca. 1240. Novicenmeester in de abdij

Heisterbach. Maakte zich zeer verdienstelijk door zijn

vele geschriften. Vooralbelangrijk is zijn levensbeschrij-

ving van den H. Engelbertus (Acta Sanct. Nov. III,

644 vlg.). Het meest bekend is C. wel door zijn ver-

zameling van allerlei verhalen (Dialogus miraculo-

rum en Libri VIII miraculorum) over wonderlijke

gebeurtenissen, die hij met verwonderlijke goedge-

lovigheid vertelt. Zijn doel was stichting zijner

medebroeders (ter aansporing of afsclirikking) ;
voor

de cultuurgeschiedenis is zijn werk van zeer groot

belang, maar het is slechts onder controle eener

scherpe critiek te benutten.

L i t. : Kirchenlex. (

2II, 1657 vlg.); Lex. Theol. Kirche

(II, 779), alwaar nauwkeurige aangifte der geschriften

in de verschillende uitgaven). v. d. Borne.

Wat niet onder Cae te vinden is, zoeke men onder Ce. — Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Caesarius van Nazianze, Heilige, broer van
den H. Gregorius van Nazianze en zeer beroemd
geneesheer, f 369. Te Konstantinopel was hij de lijfarts

van Julianus den Afvalligen, die hem met eer en roem
overlaadde, maar vergeefsche pogingen aanwendde,
om hem tot zijn inzichten over te halen. Na diens

dood en op de herhaalde smeekbeden van zijn broeder

Gregorius en hun gemeenschappelijken vriend Basilius

verliet hij deze gevaarlijke omgeving, keerde echter

op aandringen van keizer Jovianus naar het hof terug

en diens opvolger Valentius benoemde hem tot stad-

houder van Bithynië. C. was langen tijd catechumeen
en ontving pas tijdens zijn laatste ziekte het

H. Doopsel. Bij zijn dood hield Gregorius de lijkrede.

Feestdag 25 Febr., in de Grieksche kerk 9 Maart.
L i t. : Migne, P. G. (XXXV, 755-788). J. v. Rooij.

Caesarius van Spicrs, Minderbroeder. Werd,
reeds diaken, in de Orde opgenomen door Elias

(ca. 1220). Hij genoot blijkbaar het vertrouwen van
Franciscus, want deze droeg hem op om aan den Orde-

regel van 1221 den geschikten vorm te geven [Mandie,

De Legislatione Antiqua O.F.M. (Mostar 1924, 69 vlg.);

Arch. Franc. Hist. (XVII 1924, 445 vlg.)]. Nog in

hetzelfde jaar begeleidde hij de broeders naar Duitsch-

land en bestuurde als provinciaal de provincie, die

zich steeds uitbreidde (Collect. Franc. Neerl. II, 78

vlg.). In 1223 keerde hij naar Italië terug. Het verhaal

van Angelus Clarenus (14e eeuw), dat C. als leider

eener oppositie-partij tegen Elias zou zijn gevangen
gezet en door den bewaker vermoord, is niet houdbaar
(alhoewel Gratiën het schijnt te aanvaarden).

L i t. : Kirchenlex.
(
2II, 1662 vlg.); Lex. Theol.

Kirche (II, 779 vlg.)
;

Gratiën, Hist. Fondation et

Evol. de POrdre Fr. Min. (Parijs 1928, 144).

v. d. Borne.

Caesaropapisme, systeem of ook practijk

waarbij de keizer in de rechten van den paus treedt

(vandaar de naam), dus bemoeiing of overheersching

van de staatsmacht in kerkelijke aangelegenheden.

In de oude Kerk uitte het zich, doordat de keizers

sinds Constantijn eigenmachtig Concilies samenriepen,

door edicten of anderszins beslisten in dogmatische

kwesties, bisschoppen afzetten en verbanden enz.

Het c. bereikte wel een hoogtepunt onder keizer

Justinianus (6e eeuw). Ofschoon te veroordeelen,

is het in den eersten tijd wel verklaarbaar. Toen
Constantijn Christen werd, had zich nog geen recht

kunnen vormen, dat de verhouding tusschen Kerk en

Staat regelde; de keizers zagen in schisma’s en dog-

matische twisten, die destijds zeer scherpe vormen
aannamen, nadeel en gevaar voor het welzijn van den
staat. Bovendien namen ketters vaak hun toevlucht

tot den keizer en ook bisschoppen cn lagere geestelijken

bij interne moeilijkheden. Van Konstantinopel nam
Rusland het c. over. Het heerschte daar tot den
recenten val van de tsarenregeering. In het Westen
kan men er een symptoom van zien in den > Investi-

tuurstrijd. Voor latere vormen van c., > Gallicanisme,

Febronianisme, Jozefinisme, Anglicaansche Kerk.

Franses .

Caesium is een chemisch element, symbool Cs,

atoomgewicht 132,81, atoomnummer 55, 1 isotoop

met atoomgew. 133. Het s.g. bij 20° bedraagt 1,87,

smeltpunt 26,5°, kookpunt 670°. Het is een zilverwit

metaal, dat allerheftigst met lucht en water reageert.

Het is gewoonlijk eenwaardig.

C. is in 1860 door R. Bunsen spectraalanalytisch

ontdekt in de moederloogen van de Dürkheimer

Solquellen. De naam is dan ook ontleend aan de twee
karakteristieke blauwe spectraallijnen (caesius =
hemelsblauw). Het eenige mineraal, dat sterk caesium-
houdend is, is het op Elba voorkomende Pollux, een
caesium-aluminiumsilicaat. Het metaal heeft even-
min als zijn verbindingen eenige toepassing.

v. d. Beek .

Caesius Bassus, Lat. lyrisch dichter, vriend
en uitgever van Persius, vermoedelijk in 79 omge-
komen

;
hij is waarschijnlijk identiek met den ge-

lijknamigen schrijver over metriek. Van zijn werken
zijn slechts fragmenten over. Davids.

Caeso = Kaeso, Rom. cognomen.

Caestrc, •> Kaaster.

Caestus (Lat.), ruwlederen riem, waarmede
Grieksche en Romein-
sche vuistvechters hand
en onderarm omwonden;
soms bracht men er looden

kogeltjes in aan. In den
Romeinschen keizertijd

zelfs metalen c.; ook
in verband met lederen

handschoen.

Caesuur noemt men Caestus met looden kogeltjes,

de rustpauze, die ongeveer in het midden van een

vijf- of zesvoetigen versregel valt.

Caetani, L e o n e, hertog van Sermoneta,
Italiaansch Islamoloog; * 1869 te Rome. Zijn werk is

hoofdzakelijk een zeer gedetailleerd onderzoek op het

gebied van de geschiedenis van den Islam. Sedert

1905 verschenen vele deelen van zijn Annali delTslam
(Milaan), verder: Studi di storia oriëntale (Milaan

i911,enz.)en Chronographia islamica(Parijs 1912, enz.).

Zoetmulder.

Caf, een prijsconditie in den goederenhandel,

waarbij de assurantie en de vracht in den prijs begrepen
zijn. De term is gevormd uit de beginletters van coftt,

assurance, fret. •> Cif.

Caïasso, Giuseppe, Zalige, sedert 1845
president van het groot-seminarie te Turijn; * 15 Jan.
1811 te Castelnuovo d’Asti, f 23 Juni 1860 te Turijn.

Hij was de geestelijke leidsman en meest vertrouwde
vriend van Don Bosco en had een werkzaam aandeel
in de stichting der Salesianen. Zijn verdiensten liggen

vnl. op het gebied der opvoeding en hervorming van
den clerus. C. werd 3 Mei 1925 zaligverklaard.

L i t. : G. Colombero (Turijn 1895) ; C. Salotti (Turijn

1925). J, v. Rooij.

Café restaurant. Koffiehuizen, inrichtingen,

waar behalve koffie ook andere dranken werden ge-

schonken, zijn al van ouds bekend. In het begin van de
14e eeuw vindt men ze al in Kairo, zij verbreidden zich

in de 17e eeuw in alle groote steden van Europa
(Amsterdam 1666). Eerst van eenvoudig karakter,
ontwikkelden zij zich in den loop der tijden tot rijke,

met de meest geraffineerde technische volmaaktheid
geïnstalleerde inrichtingen voor het gebruik van spijs

en drank; behalve koffie ook andere dranken. Voor eïk
land hebben zij een eigen karakter: de Fransche zijn

dikwijls van een verfijnde luxe en raffinement in de
versiering, de Duitsche bier- en wijnhuizen bezitten
een gemoedelijk karakter, bijnaimmer zijn zij verbonden
met restaurants, dikwerf ook met hotels; in de Engel-
sche vindt men meestal inrichtingen voor het roosteren
van vleesch in de restauratiezalen. De meeste groote
café’s bevatten eet-, zit- en biljartzalen, leeskamers

Wat niet onder Cae te vinden is, zoeke men onder Ce. — Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Schilderij van Raffaël. Pinacotheek, Bologna.
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(vaker leestafels), bar, grillroom en min of meer

uitgebreide dienstvertrekken, keukens, toiletten.

L i t. : Handbuch der Arch. (IV). Thunnissen.

Caiiarclli , G a e t a n o, beroemd zanger,

castraat. * 1703 te Bari, f 1783 bij Napels.

Caifeïne, ook theïne genaamd, is een

alkaloïde, dat voorkomt in thee (2—5%), koffie (1%),
colanoot, enz., en dat daarvan het werkzame bestand-

deel is. Het is een kleurlooze, bittere verbinding,

die in glanzende naalden kristalliseert. Formule:

C8H 10N4O2 (1H20). Smeltpunt: 236°; goed oplosbaar

in warm water, moeilijk oplosbaar in aether. C. wordt

verkregen door theestof met warm water te extraheeren.

Ook bereidt men het tegenwoordig veel uit theobro-

mine, het alkaloïde uit de cacao. Bij de bereiding van

caffeïne-vrije koffie is het een bijproduct. C. heeft een

opwekkende werking en vindt daardoor toepassing

in de geneeskunde. In grootere hoeveelheden is het

vergiftig. Bosch.

Caffi, I p p o 1 i t o, Ital. schilder; * 1809 te

Belluno, f 1866 in den slag van Lissa. Studeerde te

Belluno en te Padua, reisde veel door Italië en in het

buitenland. Vooral als zeeschilder bekend.

L i t. : Ojetti, La pittura italiana delP Ottecento

(1929).

Caifieri, een beeldhouwersfamilie uit de 17e en

18e eeuw van Italiaanschen oorsprong.

1° Jacques (* 1678, f 1755) werkte veel voor

het Fransche hof, verder bronzen en meubelkunst.

O.a. vervaardigde hij met zijn zoon Philippo de

beroemde astronomische klok van Passemant (1753).

2°Jean-Jacques (* 1725, f 1792), leerling

van J. B. Lemoyne, werd een der beste beeldhouwers

van het Fransche Rococo. Verbleef een tijdlang in

Rome en Napels en werd, terug in Frankrijk, een veel

gezocht portrettist (busten uit marmer, brons en terra-

cotta). Zijn bekendste werk is de op Bernini geïnspi-

reerde boogbekroning in de S. Luigi dei Francesi te

Rome, de II. Drievuldigheid voorstellend. Men noemt

hem voorlooper van Houdon.
L i t. : Lami, Dictionnaire des sculpteurs de Pécole

fran^aise sous le règne de Louis XIV (1906, 70 vlg.)
;
id.,

Dictionnaire des sculpteurs de 1’école fran<?aise au

XVIIIe siècle (I 1910, 150 vlg.); Michel, Histoire de

Part (VII 2, 1924, 570 vlg.); de Felice, Le mobilier au

XVIIIe siècle (1924, 860 vlg.). Knipping.

Cagin, Paul, Benedictijn, zeer verdienstelijk

liturgist. * 1847, f 1923. Gaf o.a. meerdere documenten

uit, met tekst. Bekend zijn ook zijn studies over den

oorspronkelijken Miscanon.

Cagliari, 1° provincie in het Zuiden van Sardi-

nië, oppervlakte 9 243 km2
,
ca. 480 000 inwoners, 117

gemeenten.

2° Hoofdstad der prov. C., havenstad, spoorweg-

knooppunt, ca. 100 000 inw. (39° 15' N., 9° 7' O.).

Aartsbisschopszetel; universiteit. Groote zoutwinning;

handel in zout, erts. Vliegtuigverbinding met Rome.

C. is het oude Caralio (een Carthaagsche vesting).

In 533 kwam het aan Byzantium, daarna aan Genua,

Pisa, Aragon; ten slotte in 1720 aan Piemont.
Heere.

Bezienswaardigheden. Van de Puni-

sche stad kleinkunst en enkele groote waterputten.

Van de Romeinsche stad het amphitheater (88 l

/2 X
73 m), enkele mozaïeken, veel pottenbakkerswerk.

Van de vroeg-Christelijke graven in de doodenstad

Bonaria is weinig meer over (verwoest door de Van-

dalen); alleen de S. Saturninuskerk (nu S.S. Cosma e

Damiano) bezit nog een naar Byzantijnsch voorbeeld

geconstrueerden koepel (ong. 8e eeuw). Van de om-

muring, door de Pisanen gelegd, zijn o.a. poorten en

torens over en de burcht van Sint Michiel. Van de

kathedraal alleen transept en toren. In de kerk bevindt

zich de beroemde kansel van fra Guglielmo, oorspron-

kelijk voor Pisa bestemd. Zoowel gebouwen in Romaan-

schen als in Gotischen stijl staan onder invloed van

Pisa. De invloeden der Ital. Renaissance zijn gering

(S. Agostino). De Ital. Barokkunst had er meer vat

(inwendige v. d. kathedraal), maar weinig oorspron-

kelijkheid. Knipping .

L i t. : Goddard King, Sardinian Painting (1923)

;

Scano, Chiesa medievale di Sardegna (1929).

Cagliero, G i o v a n n i, de eerste missie-

bisschop der Salesiancn; * 11 Jan. 1838 te Castelnuovo

d’Asti, f 28 Febr. 1926 te Rome. Hij was een der

eerste leerlingen van Don Bosco; in 1875 vertrokken

de eerste Salesiancn onder zijn leiding naar Argentinië.

In 1884 werd C. benoemd tot tit. bisschop van Magydus

en vicaris apostolicus voor Noord-Patagonië. De
president van dit land, Quintana, noemde hem den

„civilisator” van Patagonië. Rome erkende zijn groote

verdiensten door hem 6 Dec. 1915 tot kardinaal te

verheffen; sedert 1920 was hij bisschop van Frascati.

Niet alleen als missionaris, maar ook als diplomaat,

taalgeleerde, schrijver en componist stond hij bij

allen in hoog aanzien. J . v. Rooij.

L i t. : Die katholischen Missionen (1927, 169-172).

Cagliostro, Alexander, graaf van,
Italiaansch avonturier en oplichter; * 8 Juni 1743

te Palermo, f 26 Aug. 1795 in de pauselijke gevangenis

teSan Leone bij Urbino. Heette oorspronkelijk Guiseppe

Balsamo en leerde als apothekersbediende in een

klooster met geneesmiddelen omgaan
;
werd alchemist

en ging Europa bereizen met de zoogenaamde kracht

van geheime middelen en gezondheidskuren, waarmede

hij in de hoogste kringen toegang kreeg. Te Parijs

speelde hij als vriend van den kardinaal^ de Rohan
een rol in het beruchte halssnoerproces (1787) en raakte

daardoor in de Bastille. Sedert dien werd hij in Duitsch-

land ontmaskerd, ging naar Rome en werd daar als

vrijmetselaar ter dood veroordeeld, maar door paus

Pius VI werd dit vonnis gematigd tot levenslange

gevangenisstraf.

L i t. : Sierke, Schwarmer und Schwindlor im Ende
des 18. Jahrhunderts (1875) ;

Pastor, Geschichte der

Pabste (XVI 1933). v.Gorkom.

Gagnacci (of C a n 1 a s s i), G u i d o, Ital.

schilder, * 1601 te S. Archangelo (Romagna), f 1681

te Weenen. Eerst autodidact, leerde dan bij Guido

Reni (Bologna) en daarna in Venetië. Van Guido heeft

hij de doorschijnende tinten, de lichtgolvende beweging

en een uiterst teer sfumato.

Voorn, werken: Laatste Avondmaal (Rimini,

Oratorio del Rosario) ;
de Japansche martelaren (ibid.,

S. Francesco) ;
Preek v. St. Antonius (Forli, dom). —

Lit. : Ricci, II C. e Lucrezia Romana (1915) ;
Ojetti,

Dami en Tarchiani, La pittura italiana dol Seicento e

del Setteconto (1924).

Cagnat , Réné Louis Victor, Klassiek

philoloog; * 1852 te Parijs. Prof. in epigraphie en

Rom. staatsinstellingen aan het College de France.

Sinds 1888 uitgever van 1’Année épigraphique (met

Bernier). Hij nam deel aan de opgravingen in N. Afrika

en gaf werken daarover uit.

Cagniard de la Tour, Charles, geogra-

vi. ai

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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phisch ingenieur, heeft zich echter vooral toegelegd

op de acoustiek. * 31 Maart 1777 te Parijs, f 5 Juli

1859 aldaar. Naar hem is genoemd de bekende sirene,

welke de eerste mechanische telinrichting voor tril-

lingen was (1819).

Cagnoald, Heilige, broeder van de H.H. Faro
en Fara, leerling van Columbanus te Luxeuil, leefde

in de zevende eeuw; f ca. 633. C. stichtte het klooster

Faremoutiers, werd ca. 625 tot bisschop van Laon
gewijd en woonde in 627 de synode van Clichy bij.

Feestdag 6 Sept.

L i t. : L. Duchesne, Fastes Episcopaux de 1’ancienne

Gaule
(

2III, 139).

Cagnola, Luigi, Ital. bouwmeester; * 1762

te Milaan, f 1833 te Inverigo. Gedurende zijn oplei-

dingsjaren voor de diplomatieke loopbaan leerde hij

teekenen en schilderen. Studeerde te Venetië bij Palla-

dio en Sansovino. Werkte voor Napoleon te Milaan en

na de Restauratie bouwde hij te Milaan kerken en

kapellen. Hij stond op gezond Klassicistisch standpunt,

was eerder op de Grieksche dan op de Romeinsche
kunst geïnspireerd. Knipping.
L i t. : Mezzanotte, Le architetture di L. C. (1930).

Cahier, 1° Charles, Fransch kunstgeleerde en

archeoloog. * 26 Febr. 1807 te Parijs, f 26 Febr. 1882

aldaar. C. is een der grondleggers van de iconographie,

trad in de Jezuïetenorde (1824) en gaf met zijn con-

frater Martin studiën uit over de middeleeuwsche

iconographie, waarin echter de groote kennis van

patristische en middeleeuwsche schrijvers en werken,

die hem als verklaring van de kunstwerken onschatbare

diensten bewees, het gebrek aan heldere methode
moeilijk verbergen kan.

Voorn, werken: Monographie de la Cathédrale

de Bourges (1841—1844, onvoltooid)
;
Mélanges d’ar-

chéologie, d’histoire et de littérature (4 dln. 1848—’56)

;

Nouveaux Mélanges (4 dln. 1874—'77) ;
Caractérisüques

des Saints (2 dln. 1867). — L i t. : Sommervogel, Biblio-

thèque de la Compagnie de Jésus (II, 515 vlg.)
;
Dict.

de la Théol. Cath. (II, kol. 1303 vlg.). Knipping .

2° Madame Charles, zangeres; * 6 Jan.

1875 te Nashville (Ver. Staten). Studeerde in Amerika,
later in Parijs, Weenen en Berlijn, werd daarna een der

befaamdste verschijningen in de concertzalen der

beide continenten. Ook als opera-zangeres had zij

een veelzijdig repertoire.

Cahiers de Doléancc, wenschen- en klachten-

registers, vroeger door Fr.’s bevolking aan haar afge-

vaardigden in de Staten-Generaal meegegeven. De
ong. 40 000 C. van 1789 worden sinds 1906 uitgegeven.

Niet alle C. zijn betrouwbaar, omdat vsch. den toestand

te ongunstig voorstellen.

Cahiers d’Observalion, > Belangstellings-

centra.

Caliita, Noordelijke stam van de Sonora-groep
der Oeto-Azteken. Indianen van Midden-Amerika.

Calm-Speyer , R u d o 1 f
,
Duitsch musicoloog,

dirigent en organisator op muziekgebied; * 1September
1881.
Werken: Franz Seydelmann als dramatischer

Komponist (diss. Leipzig 1909), Handbuch des Diri-
gierens (1919).

Cahoeilla, stam van de Sjosjonen-groep der
Oeto-Azteken in Zuid-Califomië. > Indianen van
Midden-Amerika.
Cahors, hoofdstad van het Fransche dept. Lot

(44° 27' N., 1° 26' O.); 123 m boven zee, 12 667 inw.

(1931). Bisschopszetel (C. is suffragaan-bisdom van
Alb i).Spoorweg

-

knooppunt; han-
del in wijn en

tabak. In de ka-

thedraal wordt
de zweetdoek

van Christus bij-

zonder vereerd.

De kerk van St.

Etienne dateert

uit de 12e eeuw;
de brug Valentré

(1308) heeft 6
Gotische bogen en 3 torens. In de middeleeuwen was
C. de hoofdplaats voor de Zuid-Fransche geldwisse-
laars (Duitsch: Kawertschen). Heere/Th. Heijman.
Ca icos-eilanden, een koraaleilandengroep in

het Z.O. gelegen rondom de Caicos-bank, behoorend
tot de Bahama-eil. van Centraal-Amerika. Hoofd-
eiland: Grand Caicos. De Caicos- enTurks-eil. behooren
administratief tot Jamaica; opp. 580 km2

;
5 000 inw.

Paarlemoervisscherij, zoutwinning. Hoofdstad: Grand
Turk. Bisdom New York.

Cahors. Valentré-brug.

Caicus, 1° (ant. g e o g r.) rivier in Mysië
(KI. Azië).

2° Een Trojaan, gezel van Aeneas.
Caleta, 1° de voedster van Aeneas.
2° (A n t. g e o g r.) Voorgebergte en stad op de

grens van Latium en Campanië,waar C. begraven was

;

teg. Gaëta. In den Rom. keizertijd gezocht zomer-
verblijf.

Caiffa, > Haifa.

Caillaux, J o s e p h, Fransch staatsman, * 30
Maart 1863 te Le Mans. Sedert 1892 professor in de

staathuishoudkunde; in 1898 tot radicaal kamerlid
verkozen; minister van Financiën in de kabinetten

Waldeck-Rousseau, Clémenceau en Monis; teekende
als minister-president, sedert Juni 1911, met Duitsch -

land het Marokko-Kongo-Verdrag van 4 Nov. 1911.

Weer minister van Financiën in het kabinet Doumer-
gue, gevormd in Dec. 1913. Op 14 Maart 1914 doodde
zijn vrouw den directeur van den Figaro, Calmette,

om haar echtgenoot te wreken over de persoonlijke

aanvallen, waarvan hij het mikpunt wras geweest in

het dagblad; zij werd vrijgesproken.

Tijdens den Wereldoorlog ijverde Caillaux voor ver-

standhouding met Duitschland: beschuldigd van hoog-
verraad in Jan. 1918, werd hij echter vrijgesproken,

maar uit Parijs verbannen. Minister van Financiën
in het kabinet Painlevé 1925, trad hij af in October
ten gevolge van de weigering van het kabinet zijn

overeenkomst met de Ver. Staten over de oorlogs

-

schulden te bekrachtigen; zijn overeenkomst met
Churchill werd evenmin goedgekeurd.
Werken: LTmpót sur le revenu (1910) ;

Agadir,
une politique d’extension (1919) ;

Mes prisons (1920);
Oü va la France, oü va 1’Europe ? (1922) ;

Ma Doctrine
(1926). Cosemans .

Caillaux-Churchill-overeenkomst (12Juli

1926), > Oorlogsschulden.

Caillavet, Gaston Armand de, Fransch
schrijver, * 15 Maart 1869 te Parijs, f 14 Jan. 1915 te

Essendières (Dordogne). Hij schreef samen met Robert
de Fiers een aantal satirische comedies op de keerzijden
van het mondaine leven en de broosheid der maat-
schappelijke instellingen.

Werken: o.a. Le coeur a ses raisons (1902) ;
Les
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sentiers de la vertu (1903) ;
L’ange du foyer (1905) ; Le

roi (1908) ;
L'amour veille (1908) ;

L’&ne de Buridan
(1909) ;

Le bois sacré (1910) ;
Papa (1911) ;

Primerose
(1912) ; L’habit vert (1913).

Cailleau, H u b e r t
, miniatuurschilder te

Valenciennes, laatste telg uit de school van Simon
Marmion; * ca. 1526, werkzaam tot 1576, f 1590. Zijn

kunst vertoont haar groote afkomst, maar opent geen
nieuwe aspecten. Door de Reformatie broodeloos ge-

worden, stierf hij in groote ellende. Zijn beste werken
in de Bibl. te Douai.
L i t. : Pinchart, Arch. d. Arts (III)

;
Arch. de Part

francais (IV). Schretlen.

Caillebot de la Salie, Frans de, bisschop
van Doornik in 1693. Legde zijn waardigheid neer

1705. f 11 Dec. 1736.

Caillebot te, G u s t a v e, Fransch schilder,
* 1848 te Parijs, f 1894 te Gennevilliers. Stond in be-
trekking met de Fransche impressionisten (vooral

Monet). Ook als etser bekend. Werken in het Luxem-
bourg-Museum te Parijs.

Cailletct, Louis Paul, had de leiding van
de ijzerfabriek van zijn vader, daarnaast deed hij veel

aan natuurkunde. * 21 Sept. 1832 te Chatillon-sur-

Seine, f 5 Jan. 1913 te Parijs. Plij was de eerste, wien
het gelukte de zgn. permanente gassen vloeibaar te

maken. C. deed ook veel aan aëronautiek.

Buis van Cailletct. Hiermee bedoelt men een
dikwandige glazen buis, die zgn. gecalibreerd is, d.w.z.

in deelen verdeeld, waarvan de inhoud nauwkeurig
bekend is. Deze buis is van boven gesloten en gevuld
met een of ander gas, dat men onder druk wenscht
te brengen. De buis is daartoe vastgekit in een ijzeren

vat, gevuld met kwik, dat aldus het gas afsluit. Dit
vat staat in verbinding met een tweede vat, waarin
glycerine. Door in dit tweede vat een schroef te draaien
met behulp van een rad, komt de glycerine onder
druk, die door het in de glazen buis opstijgende kwik
op het gas wordt overgebracht. Door aldus gassen
samen te persen en het rad dan snel terug te draaien, is

Cailletet erin geslaagd, de zgn. permanente gassen
even vloeibaar te maken. De buis van C. wordt tegen-

woordig nog gebruikt voor het meten van isothermen.
L i t. : L. P. Cailletet, De la condensation de Poxygène

et de Poxyde de carbone, Comptes Rend. (85, 1213, 1877).

J. v. Santen.
Caiman, > Kaaiman.
Caïmo, Jan Rorecht, doet. theol. te

Leuven (1743); * 21 April 1711 te Brussel, f 22 Dec.
1775. Bisschop van Brugge 30 Juni 1754. Liet een

catechismus voor het bisdom drukken.

Caïn, > Kaïn; > Abel.

Cain, 1° Augusta Nicolas, Fransch
beeldhouwer, vooral van dierfiguren, * 1822 te Parijs,

f 1894 aldaar. Zijn grootste werk is het ruiterstand-

beeld van hertog Karei van Brunswijk te Genève.
L i t. : Schweizer. Künstlerlex. (1903).
2° Georges, Fransch schilder en schrijver van

historische essays. * 14 April 1853 te Parijs, f4 Maart
1919 aldaar.

Werken: o.a. Coins de Paris (1903) ;
Promenades

dans Paris (1906) ;
Nouvelles promenades dans Paris

1908) ;
A travers Paris (1909) ;

Les pierres de Paris

1910) ;
Le long des rues (1912) ;

Environs de Paris (2

reeksen, 1910—1913) ;
Tableaux de Paris (1921).

Caïncawortel , > Sneeuwbes.

Cain Domnaifj of Zondagswet is de

naam van een beroemden Ierschen tekst, in verschil-

lende hss. bewaard. Hij bevat een zgn. brief van

Christus over de heiligheid van den Zondag, drie

exempels van bovennatuurlijke bestraffing van Zon-
dagsschending, en een ingewikkelde wetstechniek
voor de Zondagsheiliging in het oude Ierland. De taal

van den tekst wijst op de 9e eeuw, maar oorspronkelijk

dateert hij misschien uit de 6e eeuw.
L i t. : J. O. Keefe, in Eriu (II, 189-214)

;
R. Priebsch,

in Mod. Lang. Rev. (II, 138-154). O Briain.

Caine, sir Thomas Henry Hall, de
Engelsche romansclirijver van het eiland Man. * 1853,

f 1931. Eerst architect, toen journalist te Londen,
dan van 1885 af romanschrijver. Vrederechter op
Man; na 1914 oorlogspropagandist in Amerika. Zeer
populair, maar de stijl is opgeschroefd en de inhoud
melodramatisch, met vele geheimzinnige, spiritisti-

sche, pseudo-mystieke elementen; alles op goedkoop
effect berekend. Sommige ervan zijn bewerkt voor het
tooneel en de film.

Meest bekende romans: The Deemster
(1887) ; The Bondman (1890) ;

The Scapegoat (1891)

;

The Mauxman (1894) ;
The Eternal City (1901) ; The

ProdigalSon (1904 ;
Ned. vert. L. A. J. Burgersdijk Jr.)

;

The Woman Thou Gavest Me (1913). Pompen.
Caiphas, hoogepriester (18—36 na Chr.), schoon-

zoon van zijn voorganger Annas. Zijn eigenlijke naam
was Joseph. Hij was den Zaligmaker zeer vijandig
gezind. In de vergadering van den Hoogen Raad, welke
na de opwekking van Lazarus plaats had, vorderde hij

reeds Jesus’ dood met de bekende woorden: „Beseft
gij dan niet, dat het goed voor u is, dat één mensch
sterft voor het heil van het volk, en niet het heele
volk te gronde gaat ?” (Joh. 11.50). Twee dagen vóór
Paschen besloot de Ilooge Raad in zijn paleis (> Jeru-
salem) Jesus met list gevangen te nemen, niet echter
op het feest, opdat er geen oproer zou komen onder
het volk (Mt. 26. 3—5). Hij leidde ook de rechtszitting,
waarin Jesus ter dood veroordeeld werd (Mt. 26.
57—68). Na het Pinksterfeest werden Petrus en Jolian-
nes voor hem gebracht, en hij verbood hun het prediken
(Act. 4. 5—21). Volgens Flavius Josephus werd hij

door den stadhouder Vitellius uit zijn ambt ontzet.

Keuters.

£a ira, loflied tijdens de Fr. Revolutie op de soc.

gelijkheid (Ah! <ja ira. Les aristocrates a la lanteme!).
Na 1800 door Napoleon verboden.

Cairn
( <( Kymrisch en Gaelisch cam = steen-

hoop), een monument, dat uit een heuvel van op-
eengeworpen steenen bestaat. Het is uit den jongeren
steentijd of het bronzen tijdperk afkomstig en diende
vooral als grafmonument. In oude Iersche sagen
worden c. dikwijls als verblijfplaatsen van boven-
natuurlijke wezens beschouwd.

Cairns, havenstad in het N.O. van Queensland
(Austr.), aan de Barron-river en de Trinity-Bay. Ca.
9 700 inw. Belangrijk achterland: mijnbouw, tropische

landbouw, waardevolle houtsoorten en zuivelbereiding.

Uitvoer van goud, zilver, koper, tin, suiker, hout.
Cairns is een bekende toeristenplaats met groote hotels,

daar het nabije gebergte, door breuken verbrokkeld
en met oerwouden bedekt, zeer veel vreemdelingen
trekt. Beroemd is de 180 m hooge Barron-waterval
bij Kuranda. Spoorlijn geeft verbinding met binnen-
land tot Charleston; van de geprojecteerde kustspoor-
lijn naar het Z. is een gedeelte gereed.

Zwagemdkers.

Cairoli, Benedetto, Ital. staatsman.
* 28 Jan. 1825 te Pavia, f 8 Aug. 1889 te Napels.
Sedert 1861 zetelde C. in de Kamer als leider van de
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liberale linkerzijde. Van Maart 1878 tot Mei 1881 was
hij, behoudens een korte onderbreking, minister-

president. Zijn politiek was Franschgezind, wat niet

belette dat Frankrijk de Ital. verwachtingen teleur-

stelde met Tunis onder protectoraat te nemen. Na
deze diplomatieke nederlaag trad hij af.

L i t. : Rosi, I. C. (2 dln. 1929). F. Houtte.

Caïssa, godin van het schaakspel. Deze naam is

uitgedacht, in de tweede helft der 19e eeuw, door

William Jones (Eng. Oriëntalist) als benaming voor

de nimf, die als heldin wordt voorgesteld in zijn

gedicht: Caïssa and the play of chess. Het woord is

afgeleid van „Sissa” of „Sassa”, die in veel oudere

Arabische hss. (ong. 1300) wordt beschreven als de

(legendarische) uitvinder van het schaakspel. W. Jones

heeft getracht het woord Sassa of Cassa en den Engel-

schen term chess te harmonieeren.

Ook in Perzische handschriften (ong. 1600) komt de

naam Sassa voor. v. Beek.

Caisson, 1° (t e c h n.) kuipvormige kamer,

meestal van plaatijzer vervaardigd, welke dient als

werkkamer bij het maken van een pneumatische fun-

deering (onder water) voor een bouwwerk (brug e.d.).

Doordat de lucht in den caisson onder verhoogden

druk wordt gehouden, wordt het water verhinderd er

in binnen te dringen en is dus werken in den droge

mogelijk. De onderrand van den caisson is scherp,

waardoor deze gemakkelijk in den bodem zakt, de

wanden zijn versterkt, evenals het dek, waarop tijdens

de uitvoering het bouwwerk komt te rusten. De zijwan-

den worden bovenhet dak verlengd tot den zgn. mantel,

welke dient ter bescherming van het er binnen opge-

trokken metselwerk of als bekisting voor het gestorte

beton, al naar gelang van de uitvoering van het

bouwwerk.
Op het dek van den caisson bevindt zich een schacht,

waar doorheen de werklieden zich naar of van de

werkkamer begeven en welke tevens kan dienen voor

den toe- en afvoer van materialen; de diameter van

deze schacht bedraagt van 1 tot 2 meter. De toegang

tot de schacht wordt gevormd door een luchtsluis,

welke twee deuren en twee kleppen heeft, waarvan één

stel uitkomt in de buitenlucht en het andere in de

schacht. Veelal worden ook twee verschillende lucht-

sluizen, één voor menschen en één voor materialen,

gebruikt. Wanneer de werklieden zich naar de werk-

kamer begeven, gaan zij door de buitendeur de lucht-

sluis binnen, vervolgens wordt de klep tusschen deze

en de schacht langzaam geopend, zoodat de luchtdruk

in de sluis geleidelijk stijgt tot hij gelijk is aan dien

in de schacht en de werkkamer.
Dit „inschutten” moet minstens 1

/2 minuut duren

voor elk tiende deel van een atmosfeer (0,1 kg /cm2
),

dat de overdruk in de werkkamer bedraagt; het uit-

schutten moet in nog langzamer tempo geschieden.

Is de druk in luchtsluis en schacht gelijk (bij uit-

schutten de druk in luchtsluis en buitenlucht), dan
wordt de deur, waardoor de werklieden de sluis moeten
verlaten, geopend. Het in- en uitschutten van materia-

len geschiedt op dezelfde wijze, doch kan natuurlijk

veel sneller geschieden.

De overdruk in de werkkamer is afhankelijk van de

diepte, waarop gewerkt moet worden, en aangezien

bij een hoogen druk gevaar voor de arbeiders ont-

staat, kan deze werkwijze slechts toegepast worden
tot een diepte van hoogstens 40 m. Bovendien zijn,

mede met het oog op de bij deze methode optredende

caissonziekte wettelijke bepalingen gemaakt,

welke zijn vervat in de Caisson-wet (van 22 Mei 1905,

Stbl. 143, laatstelijk gewijzigd bij Stbl. 850 van 4 Dec.

1920).

De caisson met de schacht maken blijvend deel uit

van het bouwwerk ; zij worden, nadat het graafwerk

is afgeloopen, geheel met beton gevuld; de luchtsluizen

worden weggenomen en bij volgende bouwwerken
gebruikt.

Bij de fundeering van verschillende groote werken
in Nederland is van caissons gebruik gemaakt, o.a.

bij de bruggen over het Hollandsch Diep (1875),

de Nieuwe Maas, het Noordzeekanaal, bij de spoorweg-

viaducten nabij het Centraal Station te Amsterdam,
enz. > Caissonarbeid. P. Bongaerts .

2° (Bouw k.) Naam voor een uitgediept gedeelte

van een gewelf of plafond, hetwelk meestal in rijen

wordt toegepast om deze te versieren. Bij steenen ge-

welven steken de elkaar snijdende ribben door. Bij

betonbouw worden c. verkregen door op de formeelen

houten mallen te leggen, waarvan de vorm in het gewelf

wordt afgedrukt; bij houten plafonds worden zij vier-

kant of in veelhoekige vormen uitgetimmerd en dik-

werf rijk geprofileerd. Mooie toepassingen vinden

wij o.a. bij de gewelven van de Romeinen en de plafonds

uit den Renaissancestijl. Thunnissen.

3° In de krijgskunde verstaat men onder c.

het tweedeelige voertuig (voor- en achterwagen), dat

gebruikt wordt voor het vervoer van munitie. Dikwijls

is de achterwagen gepantserd en wordt naast den vuur-

mond in de vuurstelling geplaatst.

4° Voor c. in den vliegmedischen dienst, > Onder-

drukcaisson.

Caissonarbeid. Onder dezen arbeid wordt

verstaan de arbeid, die bij het uitvoeren van bouw-
werken onder grooteren dan atmosferischen lucht-

druk, in zoogenaamde caissons, wordt verricht.

Ernstige ziekten (caissonziekte) ontstaan voor de

caissonarbeiders door het optreden van gasbellen in

den bloedsomloop bij te kort of ondoelmatig in- en

uitschutten. Prof. von Schrötter te Weenen heeft

o.m. in een belangrijk werk op deze ziekten en op het

deugdelijk voorbehoedmiddel, nl. zeer langzaam en

gelijkmatig in- en uitschutten bij het betreden en ver-

laten der caissons, gewezen. Bovendien moeten de

arbeiders ten aanzien van hart, longen en nieren in

goeden toestand verkeeren. Veraart .

Caissonwet (in N e d .). Deze wet is van 22 Mei
1905. Dr. A. Kuyper heeft in 1904 het wetsontwerp
ingediend tot beveiliging bij het uitvoeren van bouw-
werken onder grooteren dan atmosferischen luchtdruk.

Amsterdamsche geneeskundigen, onder wie vooral

dr. G. Waller, hadden er op gewezen, welke gevaren
aan den caissonarbeid waren verbonden en de Amster-
damsche inspecteur van den arbeid had de aandacht
van den minister daarop gevestigd.

De wet, aangevuld en uitgewerkt door den alge-

meenen maatregel van bestuur van 27 Juni 1905,
stelt eischen omtrent inrichting, toestand en hoogte
der werkkamers, veiligheid van werktuigen, tempe-
ratuur in werkkamers en schutsluizen, grootte en
inrichting van schutsluizen, behandeling van caisson-

zieken, geneeskundige hulp, tijd voor in- en uit-

schutten, enz. De arbeiders moeten lichamelijk ge-

schikt zijn en niet jonger dan twintig en niet ouder
dan vijf en dertig zijn, indien de overdruk drie atmos-
feer of meer bedraagt, en niet ouder dan vijf en veertig

jaar, indien de overdruk minder dan drie atmosfeer
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bedraagt. De arbeidsinspectie controleert dit alles

en kan nadere voorschriften geven.

L i t. : dr. G. Waller, De Caissonwet. Veraart ,

Caissonziekte (Fr. caisson = duikerklok).

Als de duiker te snel uit de samengeperste lucht in

de gewone atmosfeer terugkomt, komen er gassen, met
name stikstof, vrij in het bloed. Het gevolg hiervan

is, dat gasbellen de haarvaten verstoppen en het

weefsel ter plaatse afsterft of dat door het vrijkomen

van het gas er een minimale explosie ontstaat, die de

weefsels verscheurt. Omdat nu de witte stof van het

centrale zenuwstelsel door zijn rijkdom aan vetachtige

stoffen wel zesmaal zooveel gas opneemt als de

waterhoudende weefsels, is de verwoesting bij het te

plotseling dalen van den druk juist in hersenen en

ruggemerg het grootste. Gewoonlijk eerst na enkele

minuten, vaak terwijl de werkman reeds op weg naar

huis is, treden er dan paresen, verlammingen, soms
ook bewusteloosheid en zelfs de dood in. Men kan
dit voorkomen, door den luchtdruk telkens met 50%
te verminderen en dan voor de aanpassing weer even

te wachten; immers het is gebleken, dat een daling

van 2 op 1 atmosfeer nooit schadelijke uitwerking had
en dat een daling van een hoogeren druk tot een 50%
lageren een zelfde uitwerking had als een drukverlaging

van 2 op 1 atmosfeer. Door wettelijke bepalingen

zijn de arbeiders in de meeste landen beschermd door

voorschriften, die een geleidelijke drukverlaging

waarborgen. Zijn eenmaal de verschijnselen opgetreden,

dan is door snel opvoeren van den druk soms nog wel

erger te voorkomen; hiervoor zijn drukverhooging-

apparaten geconstrueerd. Klessens.

Caithness, Noordelijkste graafschap in Schot-

land, 58° 25' N., 3° 30' W.; uit onvruchtbaar Devo-
nisch gesteente bestaand; 28 000 inw., in het binnen-

land levend van veeteelt, aan de kust van haring-

visscherij. Voornaamste plaatsen Wiek (hoofdstad)

en Thurso. G. de Vries.

Caix, Napoleon e, Ital. Klassiek philoloog,

prof. in de Romaansche talen en de vergelijkende

taalwetenschap te Florence. Hij publiceerde werken
over Ital. taal en dialecten. * 1845, f 1882.

Cajamarca, hoofdstad van het gelijknamige

dept.(opp. 32482 km2
, 460 000 inw.) in Peru, Z. Amer.,

7° 8' Z., 78° 36' W., gelegen aan de Rio San Pedro,

2 800 m boven zeespiegel, 30 000 inw.; centrum voor

land- en wijnbouw. Bisdom C., opgericht 5 April 1908,

suffragaan van Lima, telt ruim 1
/2 millioen zielen.

Cajancler, P a a v o, Finsch schrijver en drama-

turg; * 1846, f 1912. Vooral beroemd om zijn meester-

lijke Shakespeare-vertalingen (1879 vlg.), maar ook

om een eigen lyrische productie van plastischen rijkdom

en fraaie vormbeheersching. Werkte vooral onder

Duitsche beïnvloeding.

Cajanen, kettersche sekte uit de eerste eeuwen

der Kerk, die de uitwerking en de instelling door

Christus van den doop met water ontkende. Ten on-

rechte werd zij door Tertullianus (De bapt. I, 20)

in verband gebracht met Quintilla, de volgelinge van

den gnosticus Gajus. De sekte is niet gnostisch, maar
montanistisch (> Gnosticisme; Montanisme), zoodat

hier de montanistische profetes Quintilla bedoeld

moet zijn, waarover Epiphanius spreekt (Haer. 49,

1 vlg.). De naam: Quintillanen is daarom

historisch juister. J. v. Rooij.

Cujanus, > Struikerwt.

Cajetanus, 1° (eigenlijk: Thomas de Vio)
Dominicaan, kardinaal. * 20 Febr. 1468 te Gaëta

(vandaar Cajetanus), f 9 Aug. 1534 te Rome. Deed

vooral door zijn commentaren op de Summa theol.

van den H. Thomas de studie der Thomistische

theologie en philosophie nieuw opbloeien. Van 1508

tot 1518 was hij generaal zijner Orde.

Werken o.a. : Commentaren op de 3 deelen van
Thomas’ Summa (Rome 1507—’22) ;

Opuscula omnia
(Parijs 1530). — L i t. : Scriptores Ordinis (II, 14 vlg.);

P. Mortier, Histoire des maitres généraux (V, 141 vlg.).

Lambermond.
2° Jacobus (Stephaneschi), kardinaal

;

1343(?). Als liturgist bekend door zijn Ordinarium

. Rom. Ecclesiae (> Ordo romanus XIV).

Cajetanus van Bergamo, familienaam

Migliorini, Capucijn, volksmissionaris in Italië

en geestelijk schrijver. * 27 Febr. 1672 te Bergamo,

f 10 Sept. 1753 aldaar. Zijn talrijke ascetische werken

zijn door Benedictus XIV en kard. Vaughan bijzonder

geprezen.
Werken: Pensieri ed affetti sopra la passione di

Gesi Christo (2 dln. 1733) ;
Ned. vertaling : Het lijden

van Christus (1930) ;
II capuccino retirato (1732) ;

Ned.
vertaling : De kloosterling in de eenzaamheid (1932)

;

Opere del p.f. Gactano Maria da Bergamo (12 dln.

1776—1780).
L i t.: Dict. de Theol. Cath. (VI, 985-987). p. Placidus.

Cajetanus van T(h)iene, Heilige, één der

vier stichters van de Orde der Clerici regulares, ook

Cajetanen of Theatijnen genoemd. * Oct. 1480 te

Vicenza, f 7 Aug. 1547 en begraven in de S. Paolo

Maggiore te Napels. Hij studeerde in de rechten te

Padua, bekleedde onder Julius II aan de Romeinsche

Curie het ambt van protonotarius en werd in 1516

priester gewijd. Zijn persoon en al zijn vermogens

stelde hij in dienst der Christelijke naastenliefde.

Vooral streefde hij naar een meer wetenschappelijke

vorming van den clerus, een betere verzorging van de

verkondiging van Gods woord en een vuriger geloofs-

leven onder het volk. Om dit doel te kunnen bereiken,

stichtte hij samen met Pietro Caraffa, den bisschop

van Theate (den lateren paus Paulus IV) en nog twee

andere priesters de bovengenoemde Orde, welke 24 Juni
1524 de pauselijke goedkeuring en de privileges der

kanunniken van Lateranen verkreeg. De Orde onder-

scheidde zich door een heldhaftige beleving der

armoede. Evenals haar stichters waren ook vele latere

leden van adellijken bloede, zoodat zij door hun af-

komst grooten invloed op de hoogere kringen uitoefen-

den. Voor verdere bijzonderheden, > Theatijnen.

C. zag zijn levensdoel bereikt, daar de Orde machtig

veel heeft bijgedragen tot de kerkelijke hervorming

in Italië. God verheerlijkte den van zielenijver bran-

denden priester reeds tijdens zijn leven door vele

wonderen; Urbanus VIII verklaarde hem 8 Oct. 1629

zalig en Clemens X nam hem 12 April 1671 onder het

getal der heiligen op. Feestdag 7 Aug.
L i t. : R. de Maulde la Clavière, Saint Gaétan (Parijs

21905) ;
Pastor (IV, 592 vlg.). J. v. Rooij.

Voorstelling in de kunst als Theatijn

geknield voor het kruis of voor de Madonna met Kind.

Attributen zijn een boek, een schriifveer (soms in den

vorm van een lelietak) en een lelie. Soms draagt hij

een plakkaat, waarop een ciborie (of monstrans) met
hostie is afgebeeld.

Cajon-pas, een pas in de San Bemardino-berg-

keten van het kustgebergte (Califomië, Ver. St. v.

Amerika, 34° 20' N., 117° 30' W.). Hoogte 1 268 m.
Een spoorweg over den Cajon-pas verbindt Los Angeles

met de overzijde van het kustgebergte. p. Cyrillus.
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Cajophora, een plantengeslacht van de familie

der Loasaceae, brandwinden. De vijftig soorten

tomen voornamelijk voor in Chili en Argentinië en

zijn grootendeels windende, soms op andere kruiden

liggende planten en dicht met brandharen bedekt. In

'cultuur treft men vrijwel alleen de Argentijnsche C.

lateritia aan, een aardige slingerplant, met geveerde

bladeren en oranje-roode bloemen. Talrijke andere

soorten zijn waard in cultuur te worden genomen.

Vroeger was de Braziliaansche C. canarinoides met
groote diep-roode bloemen zeer in trek. Bouman.
Gajus, 1° een priester in Rome, begin 3e eeuw,

verwierp uit reactie tegen het Montanisme, dat hij

bestreed, de Apocalyps en het Evangelie van Joannes

(ze zouden van den ketter Cerinthus zijn). Over Gajus’

getuigenis omtrent de graven van Petrus en Paulus,

vgl. H. Lietzmann, Petrus u. Paulus in Rom (1927,

209 vlg.). Frames.
2° Heilige, paus ca. 284—296.

Cakchiquel, stam van de Mam-Pokom-Familie
der Maya’s. > Indianen van Midden-Amerika.
Cake, luchtig gebak uit eieren, suiker, boter (of

ander vet), bloem, melk en bakpoeder, met geur- en

smaakstoffen.

Cake walk (Eng.), oorspr. negerdans; kwam
ca. 1910 in Europa en werd als cabaret- en tooneel-

dans populair.

Cakile, > Zeeraket.

pakoentala, > Sjakoentala.

Qakya-moeni, > Sjakjamoeni.

Calabar, 1° streek van Britsch-Nigerië, in het

moerasachtige deltagebied van den Niger.
2° Haven in Z.W. Nigcrië, ca. 25 000 inw.

;
palmolie-

en caoutchouc-uitvoer.

Calabarboon is afkomstig van de plantensoort

Physostigma venenosum, behoorende tot de familie

der peulgewassen (Leguminosae). De hoog-

klimmende, van onderen houtige slingerplant be-

woont de West-Afrikaansche wouden. De zaden worden
naar Europa uitgevoerd. Daaruit wordt een medisch
product voor de dierenartsenijkunde en voor de oog-

heelkunde gewonnen. In Afrika werd in vroegere

tijden door de inboorlingen een aftreksel van deze

giftige zaden gebruikt als godsgericht om booswichten

te ontmaskeren. De c. bevatten de alkaloïden eserine,

calabarine en eseridine. Bouman.
Calabresc, > Preti.

Calabria (a n t. geog r.), het Zuid-Oostelijk

schiereiland van Italië, ook genoemd: Iapygia of

Messapia, naar aldaar wonende stammen. Illyrische

bevolking, die Grieksche taal en cultuur aannam. In

het W. de Sallentini. Sedert 8e eeuw v. Ghr. Grieksche

kolonisatie. Omstreeks 270 v. Chr. begint de verove-

ring door de Romeinen. Sedert Diocletianus blijvend

vereen igd met Apulië. Voornaamste plaatsen: Brand i-

sium en Tarente; veel praehistorische vondsten;

nuraghen als op Sardinië. Davids.

Calabrië is het Zuid-Westelijke schiereiland van
Italië, het oude Bruttium; de naam > Calabria, in de

Oudheid het Zuid-Oostelijk schiereiland aanduidend,

is in de M.E. op het Zuid-Westelijk schiereiland over-

gegaan. Opp. 15 075 km2
,

1 472 000 inw. (1921),

97 per km2
. De oude kristallijne massieven (graniet en

gneis) gaan tot ong. 2 000 m hoogte (Aspromonte,
Sila). Het gebergte komt dicht aan de kust, maar hier

en daar zijn inzinkingen (Golf van Policastro, Squil-

lace, enz.). De kust heeft weinig havens, de dorpen
liggen meest in het gebergte, daar het lage gebied

moerassig is. Zeer zware aardbevingen (1783, 1906,
enz.) vernietigen de nederzettingen. Weinig landbouw
of industrie.

L i t. : Cortese, Descrizione geolog. della C. (Rome
1895). Heere.
Calaeli, > Kalchoe.

Caladium, een plantengeslacht, behoorende tot
de familie A r a c e a e, aronskelkachtigen, voor-
komende in tropisch Amerika met een twintigtal
soorten. Deze groep bezit knolwortels. Om de mooie

bladteekeningen zijn vele vertegenwoordigers als kas-
plant zeer in trek. De voornaamste zijn C. bicolor met
rood gevlekte bladeren en roode nerven, C. rnarmo-
ratum en C. picturatum, beide met licht geteekende of

gemarmerde bladeren. Bouman .

Calalat, Roemeensche stad met ca. 8 000 inw.
aan den Doüau tegenover Widin gelegen (zie kaart
Balkan-Schiereiland E 3). Graanhandel; spoorweg
naar Craiova.

Calacjurris (a n t. geog r.), stad in Hispania
aan de Iberus; teg. Calahorra; beroemd door de ver-
dediging der Sertorianen; geboorteplaats van Quin-
tilianus.

Calais, stad in het dept. Pas de Calais (Noord-
west-Frankrijk,’51° N., 1° 55' O.), 71 630 inw. (1926)

;

met Boulogne de meeste passagiers naar Engeland;
in 40 minuten overvaart naar Dover. De oud-Vlaam-
sche stad heet Calais Nord. De moderne voorstad St.

Pierre heeft tulle- en kantindustrie. De oude haven ligt

in het Westen, de nieuwe haven in het Oosten, er

tusschen in ligt het visscherskwartier „Courgain”.
Invoer: hout, erts, petroleum; uitvoer: textiel, me-
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taalwaren. Sterke vesting (1347—1558 Engelsch be-

zit). Heere.

L i t. : Lennel, Histoire de C. (2 dln. 1910—’ll).

Nauw van Cal&is, smalste gedeelte van het Kanaal.

> Dover (Straat van).

Pas de Calais, dept. in Noord-West-Frankrijk,

6 751 km2
,
1 205 901 inw. (1931), 178 per km2

.

Calaïs, gevleugelde zoon van Boreas en Orithyia,

god van den wind, die met zijn broeder Zetes deelnam

aan den Argonautentocht. Zij bevrijdden volgens een

sage hun zuster Cleopatra, die door haar echtgenoot

Phineus gevangen gezet was.

Calamacjrostis, > Stmisriet.

Galamatta, L u i g i, Ital. plaatsnijder, * 1801

te Civitavecchia, f 1869 te Milaan. Leerde bij Marchet-

ti te Rome. Verbleef langen tijd te Parijs en reisde

vandaar naar Holland en Vlaanderen. In 1848 werd hij

leeraar aan de Brusselsche academie, en in 1861

leeraar aan de Brera-academie van Milaan. Collectie

van zijn gravuren (naar Ital. meesters) te Brussel

(Koninkl. Bibl.). Knipping.

L i t. : Alvin, Notice sur L. C., graveur (1882).

Galame, Alexandre, schilder van Fransch-

Zwitserschen oorsprong; * 1810 te Vevey, f 1864 te

Mentone (Riviera). Studeerde bij den landschap-

schilder Diday. Vooral het berglandschap trok hem.

Om Hobbema en Ruysdael te bestudeeren begaf hij

zich naar Holland (1839). Hij is de belangrijkste ver-

tegenwoordiger van de Alpenschilderkunst der 19e

eeuw in Zwitserland. Werken in de musea van Zwit-

serland, verder te Leipzig.

L i t. : Schweizerisches Künstlerlexikon (I 1905 en

IV 1917) ;
Rambert, A. C. Sa vie et son oeuvre d’après

les sources originales (1884). Knipping .

Calamien (= kiezelzinkerts, = hemimorphiet),

belangrijk zinkerts met de chemische samenstelling

H2
Zn2Si06 . Het komt samen voor met zinkspaat

(ZnC0 3) onder den naam galmei. C. kristalliseert

in het rhombische kristalsysteem. De kristallen zijn

dikwijls waaiervormig gegroepeerd of bestaan uit bol-

vormige of nierachtige aggregaten van fijnstengelige

structuur. C. is o.a. bekend als witte spherische aggre-

gaten uit de zinkmijnen van Santander in Spanje,

verder van Altenberg, Tamowitz en Sardinië.

Crommélin.

Calamintha , > Steentijm.

Calamitcn, fossiel plantengeslacht van de familie

der Calamariaceeën. De c. zijn de gidsfossielen voor

het Carboon en komen in steenkoollagen veel voor.

Ze zijn verwant met de paardestaartachtigen (Equi-

setaceae), doch onderscheiden zich ervan door b lade

-

rengroei (smalle bladeren, welke in kransen zitten)

en vooral, doordat de ribben op de geledingen aan

de knoopen alterneeren.

Calamitcuze polders zijn polders, welke de

lasten voor zeewering en oeververdediging niet kunnen

dragen en daarom, ten einde te voorkomen, dat de

ingepolderde landen weder verloren zouden gaan, door

Rijk en provincie worden gesteund. Het polderbestuur

vraagt daartoe de calamiteus-verkkring aan bij de

Provinciale Staten (van Zeeland) en nadat deze haar

hebben verleend, wordt gedurende 5 jaren een dijk-

beschot betaald, zijnde de geheele onzuivere opbrengst

der landerijen; na verloop van die 5 jaren betaalt de

polder slechts de helft van die opbrengst. De polders,

welke onmiddellijk aan de calamiteuze polders gren-

zende binnendijken moeten onderhouden, zijn tot het

betalen van een bijdrage verplicht. Van de overige

kosten voor zeewering en oeververdediging wordt door

de provincie 1
/3 en door het Rijk 2

/8 betaald.

Uit de calamiteuze en de bijdragende polders wor-

den de calamiteuze waterschappen
samengesteld, waarop de Gedeputeerde Staten een

meer ingrijpend toezicht uitoefenen dan op de gewone

waterschappen. P • Bongaerts.

Calamus (Lat., Gr. kalamos), 1° riet, riet-

stengel, schrijfpen ;
lapsus calami, schrijf-

fout; currente calamo, al schrijvende

(lett.: terwijl de pen loopt).

Voor p 1 a n t k. bijzonderheden, > Rotan.

2° Gouden, ook vaak zilveren buisje, door middel

waarvan oudtijds, in de Westersche Kerk, het kost-

baar Bloed in de H. Mis werd genuttigd, ter voor-

koming van oneerbiedigheden. Het eerst in Rome
(begin der 8e eeuw), daarna ook elders. Verdween sinds

de 13e eeuw geleidelijk, tegelijk met de leekencommu-

nie onder de gedaante van wijn. Heden nog slechts

in gebruik bij de plechtige pausmis, door den paus en

den dienstdoenden kardinaal-diaken. Oudste naam:

pugillaris, voorts vele andere namen als: fistula,

sipho, pipa, canna, enz. Louwerse .

Galand, 1° E 1 i s a b e t h, bekende klavier-

paedagoge en schrijfster over klaviertechnische onder-

werpen, * 13 Jan. 1862 te Rotterdam, f 26 Jan. 1929

te Berlijn; ontving haar eerste muziekopleiding te

Rotterdam, werd in 1884 leerlinge van Ludwig Deppe

te Berlijn. Bleef haar verdere leven in Duitschland

wonen en oefende grooten invloed als paedagoge uit.

Haar eerste werk: Die Deppesche Lehre des Klavier-

spiels (1897) werd ook in het Hollandsch vertaald, en

bevatte de denkbeelden van haar leermeester op kla-

viertechnisch gebied. Deze denkbeelden vormen

vrijwel de basis, waarop de moderne klaviertechnische

opvattingen rusten. In haar latere publicaties (o.a.

Das künstlerische Klavierspiel; Ausnützung der Kraft-

quellen beim Klavierspiel; Armbewegungen beim

Klavierspiel, enz.) ontwikkelde zij zich tot een schrijf-

ster, die als weinigen haar onderwerp meester was,

en die tot de belangrijkste figuren op dit gebied moet

gerekend worden. W. Andriessen.

2° P i e t e r, Ned. ingenieur. * 1826 te Zierikzee,

f 1902 te Wageningen. Ontwerper van den Nieuwen

Waterweg, hetgeen zijn onvergankelijke verdienste

blijft, hoewel zijn oorspronkelijk plan, om door het

doorgraven van den Hoek van Holland, het aanleggen

van havenpieren en het afdammen van de zijarmen

van de rivier den Maasmond op diepte te laten brengen

door de getijdenrivier zelf, in de practijk niet geheel

uitvoerbaar bleek. Van 1866 tot 1878 stond de uitvoe-

ring van het werk, dat in 1882 voltooid werd, onder

zijn leiding. Als waterbouwkundige genoot C. een

internationale vermaardheid, getuige de adviezen, die

hem door Brazilië gevraagd werden omtrent een moge-

lijke verbetering van de Rio Grande do Sul.

L i t. : J. C. Ramaer, in de Ingenieur (1902) en in

Nieuw Ned. Biogr. Wbk. (V). Verberne.

3° Willem, Nederlandsch Sanskritist; * 1859

te Brielle, f 1932 te Utrecht. Sedert 1906 buitenge-

woon, sedert 1917 gewoon hoogleeraar te Utrecht.

Van zijn hand meerdere publicaties op het gebied van

Oud-Indische godsdienst, ritueel en literatuur, o.a.:

Altindischer Ahnenkult (1893).

L i t. : J. Rahder, Levensbericht van W. Caland (met

bibliographie), in Levensberichten v. d. Ned. Mij. v. Lett.

(1933).

Calandbroeders waren leden der zgn. Caland-
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broederschappen, die onderlingen geestelijken steun

en behulpzaamheid in tijdelijke zaken ten doel

hadden. Later ontaardden deze vereenigingen, die

vooral in Duitsche landen bestonden en sinds de 13e

eeuw zoowel leeken als geestelijken tot leden hadden.

L i t. : Kirchenlex. (

2VII, 48 vlg.)
;
A. Hauck, Kirchen-

gesch. Deutschl. (V Leipzig 1920, 418). v. d. Borne.

Calander, machine, welke o.a. in de rubber-

industrie gebruikt wordt om een ongevulcaniseerde,

dus nog plastische, rubbermassa te brengen in den

vorm van banen of strooken van een gewenschte dikte;

of wel om weefsels te voorzien van een ongevulcani-

seerde rubberlaag, waarbij een innige samenhang
tusschen rubber en weefsel verkregen wordt. De c.

bestaat uit een aantal horizontale, draaibare, stalen

cylinders, boven elkaar in een gestel gemonteerd. De
onderlinge afstand tusschen de cylinders is regelbaar.

Door de rubbermassa achtereenvolgens tusschen de

draaiende cylinders door te laten loopen wordt zij

uitgewalst tot een baan van de gewenschte dikte. Om
een weefsel van een rubberlaag te voorzien laat men
het tegelijk met de rubber tusschen de beide laatste

cylinders doorloopen, daarbij zorgende voor den noodi-

gen druk. De c. levert slechts half-fabricaat, dat in

de fabriek nog verder tot eindproduct als hospitaal-

doek, rijwielbanden, enz. verwerkt moet worden.

A. A. de Vries.

Calando (Ital.), term in de muziek voor

afnemend in sterkte en verminderend van tempo.

Calandra, 1° D a v i d e, Ital. beeldhouwer,
* 1856 te Turijn, f 1915 aldaar. Hij verliet de Klassieke

studiën voor de Albert-Academie van Turijn. Na
aanvankelijk werk van een al te gemakkelijke

romantiek gemaakt te hebben, begon hij nauwkeuriger

de natuur te bestudeeren. Door zijn verbluffende

techniek kwam hij later tot zeer bijzonder werk, o.a. het

monument van Amadeus van Savoye te Turijn (1902).

L i t. : Ricci, Davide C. (1916). Knipping.
2° Edoardo, broeder van Davide, Ital. schilder

en schrijver. * 11 Dec. 1852 te Turijn, f 29 Oct. 1911.

Uit zijn historische romans over het heldhaftige

Piemont van Victor Amadeus II en van de Fransche

Omwenteling, spreekt sentimenteel terugverlangen

naar het „Oud Regiem’*.

Werken: La bell’ Alda (1883) ;
Reliquie (1884)

;

La contessa Trem (1889); Ad oltranza (1890) ;
Vecchio

Piemonte (1895); La bufèra (1898); A guerra aperta

(1906); Juliette (1909).

Calandra granaria, > Graancalander.

Calandrinia, een plantengeslacht der familie

Portulacaceae, posteleinachtigen; telt zestig

soorten, die men aantreft in Australië en in Amerika
van Mexico tot Chili. Vele zijn sierplanten en de

bloemen der gekweekte soorten zijn meest rosé of rood

getint. De meest bekende zijn de soorten uit Chili

afkomstig: C. discolor met purperroode bladeren,

C. grand iflora met 3 cm groote rosé bloemen en

C. compressa met purperkleurige bloemen en de

Noord-Amerikaansche C. pygmaea, een laaggroeiende

rotsplant met roode bloempjes. Bonman.

Calantlie, een plantengeslacht van de familie

der Orchidaceae, standelkruiden, met 120

soorten in Zuid-Afrika, Australië, Oost-Indischen

Archipel en Japan. Het zijn flinke planten met aan-

zienlijke bloemen. Sommige zijn bladhoudend, andere

bladverliezend; deze bloeien des winters in de warme
kas. Bouman.
Calaraei, Roemeensche stad (44° 12' N.,

27° 23' O.) aan den Donau-arm Borcea bij het begin

der Balta. Graanhandel. Ca. 13 000 inw.

Galas, J e a n, Fransch Calvinist. * 1698 nabij

Castres in het dept. Tam, f 1762 te Toulouse. Een van
zijn zoons, die een voorliefde toonde voor de Kath.
Kerk, vond men op zekeren dag in het ouderlijk huis

opgehangen. Van dit misdrijf verdacht men den vader,

die den smaad van de afzwering van het Protestantisme

door een van zijn kinderen niet zou hebben willen

dragen. Aangeklaagd, werd hij door het parlement
van Toulouse ondanks het volhouden van zijn onschuld
gefolterd en terechtgesteld. Zijn weduwe trof in Genève
Voltaire, die deze zaak tegen de Kath. Kerk wilde

uitbuiten en in brieven en brochures op revisie van het

proces bleef aandringen. Hij had succes, want in 1765
sprak een Parijsche rechtbank Calas’ onschuld uit.

Sindsdien werd C. in de kunst en literatuur gevierd als

martelaar van intrigues der Kath. Kerk. Toch is dit

onrechtvaardig, want de straf werd door een wereld-

lijke rechtbank opgelegd, en wel voor een moord,
al lag het motief daarvan op godsdienstig terrein. Voor
den onpartijdigen beoordeelaar is deze revisie op
instigatie van den hater Voltaire niet onwraakbaar.
L i t. : W. Kreiten, Voltaire

(

21884, 413 vlg.)
; M.

Chassaigne, L'Affaire C. (Parijs 1929). Wachters .

Calasanza, Jozef van, Heilige, Sp. geestelijke

en stichter van de Orde der Piaristen, * 1566 in Ara-
gonië op het slot Calasanza, f 1648 te Rome. C., van
adellijke afkomst en rijk met talenten begaafd, stu-

deerde in de rechten en de theologie en bekleedde

verschillende waardigheden; verliet Spanje, beducht
voor de vele eerbewijzen, die hij in ontvangst te nemen
had. Te Rome stichtte hij, begaan met het lot der

verwaarloosde jeugd, gesteund o.a. door kard. Anto-
niano, de eerste kostelooze scholen en ten behoeve
daarvan het genootschap der Piaristen. In 1597 tot

stand gekomen als Congr. van reguliere clerici der

vrome scholen (piarum scholarum), werd het in 1620
door den paus als Orde bevestigd. Later wijdden de

Piaristen zich ook aan het middelbaar en hooger

onderwijs, vooral in de Oostenrijksche landen, en
namen op vele plaatsen, na opheffing van de Orde
der Jezuïeten, het werk van dezen over. Naast succes-

sen werden zware beproevingen zijn deel, niet het
minst van den kant zijner volgelingen. Heiligver-

klaard 1767.
L i t. : Herder’s Lexikon der Padagogik, s.v. Cala-

sanza en Piaristen. Rombouts .

Calascione, snaar-instrument met hoogstens
drie snaren, op zeer langen hals gespannen. De c. wordt
met een plectrum bespeeld. Het instrument gelijkt

veel op de mandoline en wordt in Zuid-Italië nog
gebruikt.

Calasircs, Egypt. kleedingstuk, aanvankelijk
als rok gedragen en met schouderbanden opgehouden;
later meer hemdvormig, met of zonder mouwen.
Calatafimi, gemeente in de provincie Trapani

op Sicilië, 10 490 inw. (1921). In de nabijheid vindt
men de ruïnes van Segesta. 15 Mei 1860 won Garibaldi
hier tegen de Napolitaansche troepen.

Calaihca, een plantengeslacht van de familie
der Marantaceae met 103 soorten, voorkomende
in de warme streken van Amerika. Vele soorten zijn in

trek als kas-sierplanten, vooral om de mooie bladeren,
die geel of wit gevlekt zijn en een purperen of helrooden
onderkant hebben. De voornaamste soorten zijn wel
de Braziliaansche C. zebrina met één meter lange,
donkergroen gestreepte bladeren, C. tubispatha en

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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C. villosa met bruin gevlekte en C. veitchiana met

geel-groen en wit geteekende, van onder hel roode

bladeren. Bonman.

Calator, dienaar der Hom. priesters, om te „roe-

pen” (calare) of te ontbieden.

Calatrava, Ridderorde van. Abt

Raymond van de Cisterciënser abdij Fistero (Castilië)

nam in 1157 op zich het op de Mooren veroverde kasteel

C. door leekenbroeders te doen verdedigen. Dit gaf

in 1163 aanleiding tot de vorming van een militaire

Orde, welke in 1187 haar definitieven regel van het

generale kapittel van Citeaux ontving. Tot 1487 bleef

de Orde onder de visitatie van Morimond, na haar

afscheiding door Ferdinand van Arragon werd zij

geleidelijk geseculariseerd. Lindeman.
® L i t. : Cathoiic Encyclopaedia (III 1908, 149-152).

Calaurea, klein eiland, gelegen bij de kust van

Argolis (Griekenland). De hoofdstad bezat een in

1894 opgegraven heiligdom van Poseidon, o.m. hier-

door merkwaardig, dat Demosthencs, door de soldaten

van den Macedoniër Antipatros opgezocht, daar gif

innam en begraven werd.

Calavius, Pacuvius, > Pacuvius.

Calberfl, Willem van, pastoor te Becelare

bp Ieperen, dichtte in Catsiaanschen trant De Zeven

Hoofdzonden (1806).

Galcancus, > Hielbeen.

Calcar, gemeente in het Pruisisch regeerings-

district Dusseldorf, Rijnprovincie, 12 km Zuid-Ooste-

lijk van Kleef aan de spoorlijn Duisburg—Kleef.

Ca. 2 300 inw. (Kath.).

C. is, naast Wezel, Kleef, Xanten, een der belang-

rijke middelpunten van laat-middeleeuwsche kunst

aan den Neder-Rijn. Het raadhuis, 1436— ’45 gebouwd

door mr. Johannes (uit Kleef), is een vierkante bak-

steenbouw, met kanteelen, arkeltorentjes en in het

midden van het front uitgebouwden traptoren (16e

eeuw). De St. Nicolaaskerk (1409—1505; koor door

mr. Johannes gewelfd, in 1418 gewijd, schip ca. 1450

voltooid), een driebeukige hallenkerk met drie koren

en vierkanten Westtoren, bezit een schat van meester-

werken der laat-Gotische beeldhouw- en schilderkunst

(vooral de altaren!), en paramentiek, waaruit men
vroeger ten onrechte de zgn. „school van C.” heeft

geconstrueerd. De voornaamste kunstenaars, die hier

werkten, kwamen van elders, uit de Nederlanden,

en vooral uit Antwerpen. De tryptiek van het hoog-

altaar, met voorstelling der Passie, is in 1498—1500

gesneden door mr. Loedewig; het altaar der Zeven

vreugden van Maria (ca. 1500, onder Vlaamschen

invloed); het St. Anna-altaar (ca. 1495, meester

onbekend); het altaar der Zeven smarten (1618— ’22,

door Hcnrik Douwerman); het Crispinus- en het

Johannesaltaar (1540
—

’43), door mr. Arent van Tricht

(Maastricht), enz.; Hcinrich Bernts uit Wezel vol-

tooide in 1508 de koorbanken. De schilder Jan Joest

(uit Wezel?) schilderde in 1505 de zijluiken van het

hoofdaltaar; de H. Anna Zelfderde van het St. Anna-

altaar werd geschilderd door Derick Baegcrt (niet

Dünwegel), in 1492. De prachtige paramenten (1556)

zijn het werk van Gommert Minten te Lier (bij Ant-

werpen).
L i t. : R. Klapheek, Eine Kunstreise auf dem Rhein

(II Dusseldorf z.j., 213-225); R. Klapheek, Kalkar am
Niederrhein (Dusseldorf 1930); en vooral : F. Witte,

Tausend Jahre deutscher Kunst am Rhein (I Berlijn

1932, 151 vlg.) ;
idem, Quellen zur rheinischen Kunst-

geschiede (I Berlijn 1932, 17 vlg.). F. Vermeulen.

Calcar, Jan Joest van, schilder, * ca.

1460, f 1519 te Haarlem. In de archieven van Calcar

verschijnt hij tusschen 1505 en 1508, in welke jaren

hij aldaar het groote altaar in de Nicolaaskerk schil-

derde. In 1510 koopt hij een huis te Haarlem, in 1515

polychromeert hij een beeld voor de St. Bavokerk.

Het is onbekend in welke dier twee steden hij geboren

is. Daar hij ook veel Jan Joost van Holland genoemd

wordt en zijn kunst sterk Nederlandsch getint is,

neemt men meest aan, dat hij Haarlemmer is. Tot voor

kort golden de 20 tafereelen aan het altaar te Calcar als

zijn eenige werk; Friedlander schreef hem echter nog

eenige andere stukken toe, o.a. het groote altaar in

Palencia (Sp.) met 8 paneelen, dat hij voor iets vroeger

dan dat van Calcar houdt. Het werk van Jan Joest,

dat nog geheel 15e-eeuwsch aandoet, getuigt van een

groot meesterschap; hij behandelt oude gegevens

eenigszins vrij en persoonlijk. Zijn ruimtegevoel is

gering en zijn kennis van anatomie gaat niet ver,

daarentegen verraden zijn figuren een sterk psychisch

leven en zijn zij zeer individueel. Zijn weelderig

bloeiend koloriet is wel zijn sterkste zijde, wat tezamen

met zijn lichteffecten echt Hollandsch is. Men vindt in

zijn werk niet meer geheel het streng devote der

primitieven, hij heeft neiging voor het caricaturale

en een zin voor het genre-achtige, bijna al boertige,

dat men in Holland in de 17e eeuw zoo sterk aantreft.

De onmiddellijke bron, waaruit zijn kunst is voortge-

komen, valt niet met juistheid aan te geven. Er is

zeker geen verband met Geertgen, wel met Engel-

brechtsen, Hier. Bosch en de Vlaamsche primitieven

(v. d. Goes, Dirck en Albr. Bouts). Geheel van

eclecticisme is hij niet vrij te pleiten. Mogelijk is hij

in Antwerpen geschoold. Joost van Cleve en Barth.

Bruyn vertoonen een vrij sterke verwantschap met
hem, zoodat zij waarsch. bij hem in de leer zijn geweest.

Lit.

:

Friedlaendcr, von Eyck bis Brueghel (1916) ;

id., Alt-Nied. Malerei (IX)
; F. Winkler, die Alt-Niederl.

Malerei (Berlijn 1924). Schretlen.

Calcaroni, > Zwavel.

Calceaten of geschoeiden worden de

leden van een Orde genoemd, die in tegenstelling met

een anderen tak dier Orde (de Discalceaten of Excal-

ceaten = ongeschoeiden) schoenen dragen. Zoo spreekt

men bijv. van geschoeide en ongeschoeide Carmelieten.

Calceolaria, •> Pantoffeltje.

Calccola sandalina, > Calceolidae.

Calceolidae (< Lat. calceolus = schoentje)

vormen een familie, behoorende tot de orde der Tetra-

coralla, waaronder een groep uitgestorven Palaeozol-

sche koralen gerekend wordt. De C., die bijna alle tot

het midden- en onder-Devoon van Europa beperkt

blijven, hebben een dicht weefsel en diepe kelken, die

twee- of vierzijdig zijn en die met één of meer kalk-

dekseltjes gesloten kunnen worden. De belangrijkste

vertegenwoordiger is Calceola sandalina Lam., die

als gidsfossiel voor het midden-Devoon van Europa

van belang is. Crommelin.

Calchaquis, Indianenstam in Argentinië,

> Indianen van Zuid-Amerika.

Calchas, in de Grieksche sage en epiek de ziener,

die het Grieksche leger begeleidt naar Troia. Vóór

de afvaart der vloot uit Aulis eischt hij, sprekend in

naam van Artemis, het offer van Iphigeneia en vóór

Troia verklaart hij de uitgebroken pest door den toorn

van Apollo. Door Mopsus later in een waarzeggers -

wedstrijd overwonnen, pleegt C. zelfmoord uit wan-

hoop. V» Pottelbergh.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Calcidum is een verzadigde oplossing van cal-

cium-chloride. Het dient om het bevriezen van
acetyleenontwikkelaars e.d. tegen te gaan.
Calcict of kalkspaat, een van de meest

algemeen voorkomende mineralen. Chemische samen-
stelling: CaCOs . C. is zeer rijk aan kristalvlakken,
men kent ong. 200 verschillende vormen in meer dan
750 combinaties, het is het meest vormenrijke mineraal.

C. kristalliseert in het hexagonale stelsel, de meest
voorkomende kristalvormen zijn het > rhomboëder
en het skalenoëder. Dikwijls zijn de vlakken en
ribben afgerond. Tweelingsvormen van c. zijn zeer

algemeen. C. splijt gemakkelijk volgens het rhom-
boëder. C. is ondoorzichtig tot doorzichtig. In het
laatste geval kan het veel waarde hebben, daar heldere
stukken kalkspaat wegens de zeer hooge dubbelbreking
als > nicols in de optiek gebruikt worden.
Naast kwarts is c. het meest algemeen voorkomende

mineraal. De goed uitgekristalliseerde individuen
zijn beperkt tot holten, in het bijzonder die in erts-

gangen en eruptiefgesteenten. Verder komt het in

dichte aggregaten van alle mogelijke vormen voor:

als korrelige, stengelige, vezelige, dichte en aard-
achtige aggregaten; in kogel- en kegelvorm (pisolieten,

stalagmieten, stalactieten); in > paramorphosen
naar aragoniet, in > pseudomorphosen naar vele

andere mineralen. C. is het meest algemeene ver-

steeningsmiddel. Als sintervorming en afzetting in

warme bronnen is c. zeer bekend. Het is een typisch
verweeringsmineraal, doch komt zelden primair
voor in eruptiefgesteenten. Voor een overzicht van
de talrijke variëteiten verdeelt men c. in het algemeen
in twee groepen:

I. Gekristalliseerde calciet. Deze omvat de duidelijk

uitgekristalliseerde soorten. Bijv. de mooi gevormde
kristallen uit de drusen en holten van ertsgangen,
diabasen en melaphieren. Bekende vindplaatsen
zijn St. Andreasberg in den Harz, Freiberg, Schnee-
berg, Cornwall. Verder behooren tot de mooiste
kristallen van c. het zgn. IJslandsch kristal, waaruit
de nicols worden vervaardigd.

II. Kristallijne calciet. Deze omvat de fijn-

korrelige dichte variëteiten, treedt gesteente vormend
op en heet dan kalk. Het best onderscheidt men de
verschillende soorten naar hun structuur.

1° Korrelige kalkspaat. Hiertoe behoo-
ren marmer en vele korrelige kalksteenen, die als

lagen in Archaïsche schisten voorkomen.
2° Vezelkalk (Duitsch: Faserkalk), geken-

merkt door een aan calciet overigens zelden waarge-
nomen structuur en zijdeglans (stalactieten en kalk-
sinter).

3°Oölithische kalksteen, d.i. kalk-
steen, bestaande uit aggregaten van kleine calciet-
bolletjes (Duitsch: Pisolithe, Erbsengesteine, Rogen-
steine).

4° Dichte kalksteen, met schelpachtige
breuk en in vele kleuren; komt voor in banken en in
onregelmatige massa’s, meestal verontreinigd door
klei (mergel), kiezelzuur (kiezelkalk) en bitumen.
Geaderde en gevlamde variëteiten, zooals ze in het
Duitsche Devoon voorkomen, worden in de bouw-
kunde gebruikt. Lithographische steen (Solenhofen)
is een zeer homogene, makkelijk splijtbare variëteit
van kalksteen.

5°Gebande kalksteen, dichte gekleurde
kalksteenen, die achaatachtig geband zijn, typisch
voor gelaagde bronafzettingen en sintervormingen.
Bijv. onyxmarmer uit Mexico.

6° Poreuze kalksteen, bijv. kalktuf,
travertijn.

7° Aardachtige kalksteen, meestal
zacht en met de vingers stuk te wrijven, bijv. schrijf-

krijt.

Calciet is van andere mineralen altijd te onder-
scheiden door den vlakkenrijkdom van zijn kristallen,

den karakteristieken rhomboëdervorm en het sterk
opbruisen bij behandeling met verdunde zuren.

Crommelin.
Galcineeren (= verkalken) is sterk verhitten,

dikwijls buiten toetreding van de lucht. Gecalcineerde
soda is door verhitting watervrij gemaakte soda. Door
calcineercn van hout ontstaat houtskool, enz.

Calcisponcjiae of k a 1 k z w a m in e n be-
lmoren tot den stam der Coelenterata of holtedieren.

Het zijn kleine radiair symmetrische sponsen, die een
buis- of tonvormige gedaante hebben, of zij zijn onre-
gelmatig gevormd. Het skelet bestaat uit kalknaal-
den (spicula), die eenassig kunnen zijn of meervoudig
vertakt en vrij in het weeke lichaam van het dier lig-

gen. De c. leven hoofdzakelijk in ondiep water. Van
de vier orden der C., nl. Ascones,Leucones, Sycones en
Pharetrones, hebben slechts de laatste twee voor den
palaeontoloog practisch belang. De oudste vertegen-
woordigers vindt men sporadisch in het Devoon en in

de kolenkalk. Zeer algemeen zijn zij in het Alpiene
Trias; in het Trias van andere streken ontbreken zij

echter geheel. Ook in de Jura en vnl. in het Krijt

komen zij veelvuldig voor. Crommelin.
Calcium, chemisch element, symbool Ca,

atoomgew. 40,07, atoomnummer 20, aantal isotopen
2 met massanummers 40 en 44. S.g. bij 20°: 1,58,
smeltpunt 809°, kookpunt 1170°. C. is een zilverwit

zacht metaal, dat gemakkelijk door water en lucht
wordt aangetast. Het moet dan ook liefst onder petro-
leum worden bewaard. Het wordt verkregen door
electrolyse van een mengsel van gesmolten calcium-
chloride en -fluoride. C. verbindt zich voor alles goed
met zuurstof en het is dan ook een zeer krachtig wer-
kend reductiemiddel. Het wordt in het laboratorium
soms gebruikt in plaats van magnesium in de organi-
sche synthese; verder dient een calcium-lood-legeering
wel voor lagermetaal. v. d. Beek.
Cidciumcarbide, in zuiveren toestand een

doorzichtige kristallijne stof, die uit de elementen
verkregen wordt. Formule CaC2 . De bereiding in het
groot geschiedt door verhitting van calciumoxyde
met koolstof in den electrischen oven. Reactie: Ca O +
3 C —

>

CaC2 + CO. Men werkt meestal bij een span-
ning van 60 Volt bij 2 000 Ampère.
De toepassing is voornamelijk de acetyleenontwikke-

ling met water, en wel vooral voor het autogenisch
lasschen en snijden van ijzer. Verder worden uit acety-
leen bereid acetaldehyd, azijnzuur en ook alcohol. Ten
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slotte dient c. nog ter bereiding van het > calcium-

cyaanamide, dat als kunstmeststof dient.

v . d. Beek.

Calciumcarbonaat, scheikundige naam voor

>Calciet.

Calciumcarbuur , > Calciumcarbide.

Calciumchloride is een witte stof, die in water

zeer gemakkelijk oplost en buitengewoon hygroscopisch

is. Het kristalliseert met 6 moleculen kristalwater tot

kleurlooze kristallen van de samenstelling CaCl2.6H20
Het wordt als een vrijwel waardeloos bijproduct van

de sodafabricatie volgens Solvay verkregen.

Het dient in het laboratorium als droogmiddel, en

ook in koudmakende mengsels. Verder wordt het soms

aangewend op de wegen als stofbestrijdingsmiddel,

daar het vanwege de wateraantrekkende werking steeds

vochtig blijft en niet kan opdrogen. > Calciumzouten.

v. d. Beek

.

Calciumeyaanamicle, hoofdbestanddeel van

kalkstikstof.

Calciumlluoride ,
> Vloeispaat.

Calciumhydridc, > Hydroliet.

Calciumhydroxide, > Gebluschte kalk.

Calciumhypochloriet, •> Chloorkalk.

Calciuml ijnen ,
stationnaire. Hart-

mann ontdekte (1904), dat de H- en K-lijnen van Cal-

cium (Ca-r) in het spectrum der spectroscopische

dubbelster <5 Orionis niet deelden in de periodieke

verschuivingen der waterstof- en heliumlijnen, veroor-

zaakt door de baanbeweging. Hij besloot daaruit tot

de aanwezigheid eener monochromatisch absorbeerende

Ca-wolk in de ruimte rondom de ster. Zulke station-

naire Ca-lijnen werden later (1924) door Plaskett ge-

vonden in alle O-, en in vele B3- B5-sterren. In 1926

toonde Eddington theoretisch aan, dat Ca waarschijn-

lijk gelijkmatig verdeeld in de interstellaire ruimte

voorkomt, en wel grootendeels dubbel- (Ca+-F),

voor een klein gedeelte enkel-geïoniscerd (Ca+);

daaruit zou volgen, dat de stationnaire Ga-lijnen in de

spectra van alle sterren voorkomen, en dat hun sterkte

toeneemt met den afstand tot den waarnemer. Dit alles

werd, zoover mogelijk, door de onderzoekingen van

Plaskett en Pearce (1930) bevestigd. Het aantal Ca-

atomen wordt geschat op ongeveer één per cm3
. De

identiteit dezer Ca-wolk met de algemeen-absorbee-

rende laag in den Melkweg wordt niet waarschijnlijk

geacht.

L i t. : J. Hartmann, Investigations on the Spectrum

and Orbit of <5 Orionis, in Astroph. (jrn. 19, 1904, 268)

:

A. S. Eddington, Diffuse Matter in Interstellar Space

(Bakerian Lecture) Proc. Roy. Soc. (III a, 1926, 424)

;

J. S. Plaskett and J. A. Pearce, The Motions and Dis-

tribution of Interstellar Matter, in Monthl. Not. R. Astr.

Soc. (90, 1930, 243). Stein

.

Calciumoxycle, > Ongebluschte kalk.

Calciumpermanganaat, een stof met samen-

stelling Ca(Mn04)2 ,
komt als een roodviolet, tamelijk

hygroscopisch poeder in den handel. Het lost in water

zeer gemakkelijk op en dient wel om drinkwater te

steriliseeren. Het wordt verkregen uit electrolytisch

bereid overmangaanzuur met kalk.

Calciumperoxyde, Ca02 . Het octohydraat

van deze stof, Ca02.8H20, ontstaat uit kalkwater

met waterstofyeroxyde-oplossing. Door het water

hieruit te verdrijven kan het watervrije Ca02 gewonnen

worden. De stof wordt toegepast in de cosmetiek,

bijv. in tandpasta’s en in het algemeen in antiseptische

middelen. Beek

.

Calciumpliosphaat. Er bestaan van het ortho-

phosphorzuur, H3P04 ,
drie calciumzouten nl. het ter-

tiaire: Ca3(P04)2 ,
het secundaire: CaHP04

en het

primaire: Ca(H2P04)2
. Tertiair- of tricalciumphos-

phaat vormt een bestanddeel van het beenderskelet

der zoogdieren. Het zgn. beendermeel bevat ongeveer

85% ervan. Verder komt het als phosphoriet in de

natuur voor (Florida, Algiers, Tunis). Het wordt ge-

bruikt ter bereiding van > phosphorus en ter bereiding

van het primaire of monocalciumphosphaat. Daartoe

wordt het met zwavelzuur verhit, waardoor tevens

calciumsulfaat ontstaat. Het ontstane mengsel draagt

den naam van > superphosphaat en dient als kunst-

meststof. Het primaire zout is nl. in water oplosbaar in

tegenstelling met de beide andere zouten. > Calcium-

zouten. Beek.

Calciumsilicaat, een stof met de algemeene

samenstelling (CaO)„ (Si02)m .
Het (CaO)2 . Si02 wordt

na aanroeren met water hard en wordt derhalve als

een soort cement gebruikt. Veel meer komen in de

natuur voor de dubbelsilicaten van calcium met andere

metalen, zooals aluminium, en vormen dan het

hoofdbestanddeel van de Portland-cement.

v. d. Beek.

Calciumsulfaat, » Gips.

Calciumsulfidc (CaS) ontstaat door gloeien

van calciumsulfaat met koolstof volgens CaS04+ 2 C

—^ CaS -F 2 C02 . Het ontstaat in groote hoeveelheden

als bijproduct van de sodafabricatie volgens *> Le-

blanc. Het wordt wel gebruikt om in zalfachtige

mengsels met water en zeep te dienen om de haren

van hoofd en baard zoo zacht te maken, dat ze zonder

scheermes kunnen worden verwijderd. De onaange-

name zwavelwaterstoflucht is hier een groot nadeel.

v. d. Beek.

Calciumzouten. In de geneesk. worden

vsch. Ca-zouten gebruikt, o.a. > calciumcarbonaat

tegen „zuur”, > calciumchloride, -phosphaat, -lactaat

om het Ca-tckort aan te vullen (dikwijls in den vorm

van spécialités, bijv. Kalzan), calciumacetylsalicylaat

(„aspirin löslich”, „ascal” e.d.) dat oplosbaar is en

beter verdragen wordt dan acetylsalicylzuur.

Hillen.

Calculatiekartcl, > Kartel.

Calculus (Lat.), steentje, gebruikt bij het spel

en bij rekenen (-> Abacus); vandaar rekenbord, reke-

ning; error in calculo = rekenfout; ook

stemsteentje: een wit steentje beteekende vrijspraak,

een zwart veroordeeling ;
calculus Minervae

= vrijspraak door staking van stemmen.

L i t. : Marquardt-Man, Das Privatleben der Römer

(2e dr. blz. 855).

Calculus Florentinus, Calculus Pisanus,

> Boodschapsstijl.

Calcutta (Indische naam Kalikata = trap van

Kali), hoofdstad van de Britsch-Indische provincie

Bengalen (22° 34' N., 88° 24' O.). Met de voorsteden

1500 000 inw., waarvan een millioen Hindoes,

400 000 Mohammedanen. Voornaamste en grootste

stad van Br. Indië, gunstig gelegen aan de Hoegli,

een Westelijke uitmonding van de Ganges -rivier;

140 km van de kust. Belangrijke handels- en industrie-

stad; in de eerste plaats jute-industrie. Universiteits-

stad; zetel van de Asiatic Society ;
ong. 15 000 Katho-

lieken; Katholiek college, bediend door Belgische

paters Jezuïeten, zetel van een Katholieken aarts-

bisschop. C. is gesticht in 1690. G. de Vries.

De uitbreiding van C. was planloos. Weinig oude

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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gebouwen. C. is voor Ind. kunst alleen belangrijk in

zooverre deze in de musea is ondergebracht (o.a. in

„Indian Museum”: omrastering van de stoepa van Bar-
hut, overblijfselen uit Gandhara, enz.).

Caldara, 1° Antonio, Ital. componist;
* 1670 te Venetië, f 1736 te Weenen. Leerling van
Legrenzi, 1700 violoncellist aan de St. Marcuskerk te
Venetië. In 1712 te Weenen, waarna hij achtereenvol-
gens te Rome en Madrid verbleef. In 1716 werd hij

aangesteld te Weenen als onderkapelmeester.
Werken: 87 opera’s en serenades en 36 oratoria,

met melodieus karakter, doch niet oorspronkelijk gedacht.
Van grooter beteekenis zijn : 4-st. missen met instru-
menten (1748), 16-st. Crucifixus, Stabat Mater, Miserere,
enz. 24 Triosonaten in den stijl van Corelli. — L i t.

:

E. Mandyczewsky, kerkelijke werken, in Denkmaler
Tonkunst Oesterreich (XIII, 1). Piscaer.
2° P o 1 i d o r o, Ital. schilder, * ca. 1600, f 1543.

Waarsch. uit de van Raffaël afhankelijke school onder
Giulio en Giovanni da Udine. Hij was bij zijn tijdge-

nooten beroemd door een monochrome gevelbeschil-
dering, „Sgraffito” genoemd. Deze beschilderingen
zijn ons op enkele resten na slechts door gravures
bekend. Het zijn meestal bijbelsche en mythologische
voorstellingen, waarin hij door zijn tijdgenooten om
zijn kennis der antieke vormen en zijn clair-obscur
hoog geprezen wordt. Hij werkt in Rome, vlucht 1528
naar Napels. Hij schijnt door moordenaarshand ge-
storven te zijn. Niet zelden werd hij met zijn stadge-
noot Michelangelo da Caravaggio verwisseld. Zijn

bekendste werk is een Kruisdraging (1534), nu in

Napels, groot van formaat, gezocht van compositie.

Knipping.
Calclarium, > Baden (bij de Romeinen).
Caldas Barhoza, Do m in g os, Brazili-

aansch dichter, een der besten van de school van Minas
Geraes, soms in zijn sonnetten een waar dichter, dan
weer didactisch rijmelaar. * 1740 te Rio de Janeiro,

f 1800. Lid van de Arcadia te Rome. Een der stichters

en president van de Nova Arcadia te Lissabon.
Werken: A Doenca, poëem in 4 zangen (Lissabon

1777) ; Rccopilapao da Ilistoria Sagrada, uittreksel uit
Bijbel in versvorm (Lissabon 1819) ; Cdntigas (I Lissabon
1819, II 1826). Terlingen.
Caldas-dc-Gcrez (Caldas = warme bronnen),

badplaats met indifferente bronnen in Portugal. Voor-
en najaarsverblijfplaats en herstellingsoord. Behan-
deling van chronische rheumatiek.
Galdas-de-Malavella

, badplaats in Spanje.
Behandeling van rheuma en neuralgiën.

Galdas-de-Montbuy, badplaats met keuken

-

zouthoudende bronnen. Behandeling van chronische
rheumatische aandoeningen en neuralgiën.

Caldas-de-Ovisdo, Spaansche badplaats voor
katarrhen der respiratieorganen.

Caldas-dc-Rainba, badplaats in Portugal
met zwavelhoudende bronnen.
Caldas-de-Vlzclla, badplaats in Portugal met

zwavelhoudende bronnen.
Caldera . Onder c. verstaat men een zeer breede,

diepe inzinking met een vlakken bodem in den top
van een vulkaan. De diameter van den bovenrand
van de inzinking is daarbij veel grooter dan de door-
snede van de kraterpijp. Over het ontstaan van c. zijn

de geologen het niet allen eens. De Nederlandsche
geoloog Wing Easton stelde in 1916 de zgn. cel-hy-
pothese op, volgens welke de c. door instorting zouden
gevormd worden. Na een eruptieperiode nl. banen de
magmatische gassen zich zijdelings een weg door de

vulkaanwanden, die zij door hun smeltend werking
als het ware ondermijnen. Eindelijk volgt instorting
en aldus ontstaan van de typisch breede, diepe kra-
ters. Prof. Escher te Leiden kwam o.a. door bestu-
deering van de geschiedenis van den Vesuvius en door
het nemen van proeven tot een andere hypothese.
Escher neemt aan, dat in vroeger geologische tijden,
toen de vulkanische activiteit in het algemeen grooter
was dan tegenwoordig, heftige gas-explosies breede
cylindrische kraterpijpen hebben gevormd. Hierna
volgde aftrokkeling van de binnenwanden der krater-
pijp en instorting, waardoor deze den vorm aannam
van een trechter. Dit feit, gecombineerd met langzaam
opstijgen van het magma in de kraterpijp, veroorzaakte
een stijging van den kraterbodem, die allengs breeder
werd en eindelijk het typische caldera-aspect aan-
nam (-> Vesuvius). Behalve de Vesuvius, biedt nog
de piek van Teneriffc (Canarische Eilanden) een prach-
tig voorbeeld van een caldera-vulkaan. De ketel-
vormige krater heeft daar een doorsnede van 19 km.
L i t. : N. Wing Easton, Het Caldeira-probleem, in

Verhandelingen van het Geol. Mijnbouwk. Genootsch.
voor Ned. en Kol. Geol. Serie (III 1916, 65-77)

;
B. G.

Escher, Vesuvius, the Tengger Mountains and the
problem of Calderas, in Leidsche Geol. Med. (II Afl. 2,

1927, 51-88). Crommelin.
Calderari, Ottone, graaf van, Ital.

bouwmeester, * 1730 te Vicenza, f 1803. Volgde Pal-
ladio’s bouwprincipen.
Voorn, werken: Palazzo Loschi en Palazzo

Cordellina te Vicenza
; Seminarie van Verona, hoog-

altaar in de Carmine-kerk te Padua.
Calderón de La Barca, Pe dro, groot

Spaansch tooneeldichter, * 17 Jan. 1600 te Madrid,

t 25 Mei 1681 aldaar. Van Spaanschen adellijken vader
enVlaamsche moe-
der, Ana Maria de
Henao y Riano
uit Bergen in He-
negouwen. De va-
der, secretaris aan
het hof, werd van
Madrid overge-

plaatst naarValla-
dolid, keerde er in

1606 terug voor de
studie van Pedro.

Van 1609 tot 1614
bezoekt hij het
Colegio Imperial

van de Jezuïeten.

Op 13-jarigen leef-

tijd zou hij El
Carro del Cielo

geschreven heb- Pedro Calderón de La Barca.

ben. Wint den literatuurprijs tijdens de Isidorusfeesten
(1620)

i te Madrid, waarop Lope de Vega van Pedro zegt,
dat hij op jeugdigen leeftijd reeds de lauweren oogst,
welke de tijd gewoonlijk den grijsaards bewaart.Na 1625
krijgsdienst in Italië en de Nederlanden. Terug in
Madrid, stijgt zijn roem als dichter en zijn stukken
worden opgevoerd aan het hof. In 1635 door Philips IV
belast met de leiding van het hoftooneel in Buen
Retiro, kan hij zich ongestoord aan de kunst wijden.
In 1637 wordt hem vanwege de stad Madrid de jaar-
lijksche compositie van een tooneelstuk opgedragen.
Ridder in de Orde van Santiago, na de opvoering van
Los tres mayores prodigios in 1637. Op dien leeftijd
zat hem, evenals zoo menig Spanjaard, het rapier los
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in de scheede, en zien we hem den tooneelspeler

Pedro de Villegas, die Pedro’s broeder verwond had,

met den degen in de vuist achtervolgen. De predikant

Hortensio Felix Paravicino, die dit feit openbaar

maakte, moest daarvoor scherpe beleedigingen ver-

duren van C., wat hem een korte gevangenschap

kostte. In 1640 andermaal te velde tegen het Cata-

laansche oproer. Hij zou bijgedragen hebben tot den

brand van Riudarenas, en uitgeblonken in de gevechten

voor Cambrils en Santa de Colorna de Famés. In 1641

terug in Madrid wordt hij belast met de uitwisseling

der krijgsgevangenen, op een maandelijksche toelage

van 30 escudo’s. Beëindigt zijn militaire loopbaan.

In 1651, na een zware ziekte, wordt hij priester, en

zijn leven wordt een voorbeeld van bescheidenheid

en inkeer. 1653 kapelaan te Toledo, 1663 hofkapelaan

te Madrid. Als priester schreef hij voornamelijk autos

sacramentales, waarin zijn genie zijn meest natuurlijken

vorm vond.

C. is een der grootste dichters van alle eeuwen,

en na of met Dante de voornaamste auteur van speci-

fiek-Katholieke literaire kunst. Zijn talrijke werken

(méér dan 200) zijn niet bijeengehouden, en de chro-

nologie ervan onzeker. Als zuiver allegorisch en als

hoogste kunstuiting geldt het Sacramentsspel La Cena

de Baltasar. De eigenlijke Comedias (bestaande uit

3 actos = jomadas) behooren tot het religieuze drama,

zooals El mdgico prodigioso; La devoción de la Cruz;

El principe constante. Voorn, philosophisch stuk:

La vida es sueno. Voorn, drama’s: El alcalde de

Zalamea; El médico de su honra. Voorn, comedias:

La dama Duende; El secreto a voces. Voorn, ridder-

spel: El puente de Mantible. Voorn, historisch drama:

El sitio de Breda. Voorn, mythologisch stuk: Eco y
Narciso. Bovendien schreef hij ca. 200 loa’s (voor-

spelen), en ca. 100 entreméses (tusschenspelen).

C. overtreft zijn voorgangers door zijn meesterlijke

beheersching van de taal, zijn rijke lyriek, eD door

de verheven kunst iedere handeling te vergeestelijken

en te zien in haar bovennatuurlijke beteekenis. Echter

overtreft hij Lope de Vega niet in karakterteekening,

vindingrijkheid, spanning en oorspronkelijkheid van

onderwerp. Bij C. overheerscht de religieuze gedachte.

Men heeft hem dan ook genoemd den „Meesterzanger

van den Bijbel”.

Spaan8che uitg. : Comedias, door Vera Tassio

(1683— :

'91)
;
de Apontes, Keil, Hartzenbusch, in Biblio-

teca de Autores Espanoles (dl. 7, 9, 12 en 14) ;
Krenkcl,

G. Ramón (1882— ’83) ; Sp. uitgave Autos Sacramentales,

de Apontes (6 dln. 1759—’60) ;
ook in Biblioteca de

Autores Esp. (dl. 58) ;
vele nieuwere losse drukken,

o.a. v. Menéndez y Pelayo, Teatro selecto (4 dln. 1881 ). —
L i t. : J. Putman, Studiën over C. (1879) : F. Becker,

in Studiën (15, 1880, 61-76); N. J. Schwatz, in De
Katholiek f1880); M. Pelayo, C. y su teatro (1881);

Günthner, C. und seine Werke (2 dln. 1888) ;
II. Brey-

mann, C. Studiën (1) ; id., Die C. Literatur (1905)

;

A. Farinelli, La vita è un sogno (2 dln. 1916) ; G. de

Madariaga, Shelley and C. (1920). Borst.

Caldey, Engelsch klooster op gelijknamig eilandje

voor de Z. kust van Wales. Reeds in de 5e eeuw

bestond daar een Keltische abdij met beroemde

school. In do 12e eeuw werd de Benedictijner Regel

aangenomen. In 1906 vestigden zich in de aldaar

weder opgebouwde abdij de Auglicaansche Benedic-

tijnen van Dom A. Carlyle, welke in 1913 overgingen

tot de Kath. Kerk. In 1926 werd op C. het prioraat

Saint-Simon canonisch opgericht. In 1928 moesten

de Benedictijnen echter wegens geldelijke moeilijk-

heden C. overlaten aan de Trappisten van Chimay

(België); ze stichtten een prioraat New-Caldey te

Prinknash (Clifton).

Caldwell-Lue, operatie van, een opera-

tie, welke wordt toegepast bij chronische ontstekingen

enz. van de bovenkaakholten. > Bovenkaakholte.

Calebasse, naar den steel lang uitgerekte peer-

variëteit. Bekend is C. de Tirlemont.

Caledon, 1° district in de Kaapkolonie

(Z. Air.), bloeit door landbouw (koren) en veeteelt

(wol), is beroemd door zijn wilde bloemen (jaarl.

tcntoonst.); opp. 5 570 km2
;
grenzen: Z.: Ind. Oceaan

met schoone Walkerbaai; O.: Drakensteenberg, uit-

loopend in kaap Hangklip; N.: Zonder-Eindegebergte;

W.: district Stellenbosch.
2° D o r p in W. provincie der Kaapkolonie

(34° 14' Z., 19° 25' O.), ligt 115 km ten W. van Kaap-

stad; 250 m boven den zeespiegel; telt 1 500 blanke

inwoners en 1 000 kleurlingen; bezit minerale bronnen,

met radio-activiteit, temp. 118°; was reeds in de 18e

eeuw herstellingsoord voor ambtenaren der Nederl.

en Eng. O. I. Comp.; heeft een modern badhotel.

De oorspr. naam was Zwartberg; gouverneur Cathcart

(1852
—

’54) heeft het naar zijn voorganger Caledon

genoemd.
3° Rivier, inheemsche naam M o n o k a r,

de belangrijkste rivier in Oranje-Vrijstaat, tak van de

Nu Gariep of Oranjerivier, ontspringt op de Drakens-

bergen (Mont-aux-Sources) op de grens van Natal,

vormt de N.O. grens van Basoetoland en valt in de

Oranjerivier bij Bethulië na een loop van 354 km van

N.O. naar Z.W. Besselaar.

Calcdonia (a n t. g e o g r.), in de Oudheid

de naam voor Schotland. Sinds Agricola’s veldtochten

(78—85) aan de Romeinen beter bekend, nooit geheel

onderworpen.

Caledonische plooiing is het gevolg geweest

van een plooiingsphase, die in het Siluur-tijdperk

plaats vond en bergvorming veroorzaakte, waarvan de

resten bekend zijn uit Schotland en Noorwegen.

Calcdonisch Kanaal (66° 54' N., 5° W.)
verbindt de Firth of Lorn met de Moray Firth (Schot-

land); gelegen in het > Glenmor; 100 kin lang, waar-

van 37 km wordt gevormd door langgerekte meertjes.

In 1847 gegraven voor de houtschepen, varend van de

Oostzee naar de havens aan de Iersche Zee, thans bijna

alleen door toeristenschepen bevaren. Aan den O.

ingang Inverness, aan den Z.W. ingang Fort William.

G. de Vries .

Calcmbour, humoristische, wat goedkoope

woordspeling. In zijn Duitsche gestalte C a 1 e m-
bourg is het woord een contaminatievorm van het

Fr. calembour (= grappige woordspeling) en „Pfaffe

von > Kahlenberg”, den schrijver van een 14e-eeuw-

sche verzameling van grappige verhalen. Zoo zegt

men van Napoleon III: „II a perdu Sedan”, waar-

mede het verlies van de stad Sedan wordt aange-

geven; het kan echter ook verstaan worden alsof

Napoleon zijn tanden (ses dents) verloor.

Calendario, F i 1 i p p o, Ital. beeldhouwer

(vandaar de naam „Tajapiera”) uit de 14e eeuw. Hij

stierf 1355 te Venetië aan de galg, beschuldigd van een

samenzwering tegen den doge Marin Faliero. Van zijn

werk is ons slechts weinig uit documenten bekend.

L i t. : Paleotti, L’architettura e la scultura del

rinascimento in Venezia (1 1893, 10 vlg.).

Calendula, > Goudsbloem.
Calentura (oorspronkelijk uit het Spaansch en

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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van het Latijn caleo = warm zijn), een thans nog
slechts weinig gebruikte uitdrukking, waaronder
wordt verstaan koortsdelirium, onder den invloed
der tropische hitte optredend bij personen, zich bevin-
dend aan boord van schepen, waarbij bij den patiënt

de neiging ontstaat om over boord te springen.

E. Hermans.
Calentijn, P i e t e r, Zned. kerkelijk schrijver

der 16e eeuw; * nabij Leuven, f ca. 1563 als pastoor
van het begijnhof dier stad. Van hem verschenen zes

drukken van geestelijke werken, in het Nederlandsch
geschreven.
L i t. : Biogr. Nat. Belg.

Calénus, > Fufius.

Calenus, H e n r i c u s, vicaris-generaal van
aartsbisdom Mechelen. Bedankte 1648 voor bisschops-

zetel van Roermond. * te Beeringen, f 1653 te Brussel.

Calcpimis, Ambrosius, Augustijn, schrij-

ver van bekend Lat. woordenboek, een soort encyclo-

paedie, tallooze malen herdrukt, ook door anderen
aangevuld in meerdere talen. * 1435 te Calepio bij

Bergamo, f 1510. De woorden calepino (Ital. en
Spaansch) en calepin (Fr.) duidden een woordenboek
aan, zijn thans echter meer in afgeleide beteekenissen

in gebruik.

U itg.

:

eerste uitg. te Reggio (1502) ;
Padua (1718,

in 7 talen, de beste)
;
Bazel (1590, in 11 talen). Claesen.

Gales (a n t. g e o g r.), stad in het N. van Cam-
panië; ook Cale of Calenum genoemd; teg. Calvi

Risorta. Steunpunt der Rom. macht in de 4e en 3e

eeuw v. Chr. Onder de republiek bekend om de nijver-

heid: ceramiek, landbouwgereedschappen; wijnbouw.

Davids.

Calewaert, L i v i n u s, Prot. geestelijke en
gezant; * te Antwerpen, f na 1596. Hij staat van den
beginne af aan de zijde van Oranje in den Ned. op-

stand, maar na den mislukten veldtocht van 1568
aanvaardt hij den geestelijken staat en vertrekt naar

de Ned. kolonie te Norwich in Engeland. Oranje

roept hem terug in 1572 en stelt hem aan als griffier

van den Raad van State van de wordende Ned. Repu-
bliek. In 1573 stuurt de prins hem terug naar Norwich
om hulpgelden, in 1576 naar Gent als onderhande-

laar voor de pacificatie, en later blijkt hij de ver-

trouwensman van den prins te zijn bij verschillende

gezantschappen. Met dezelfde trouw dient Calewaert
prins Maurits, en in 1593 is hij gezant van de Vereenig-

de Provinciën bij het Fransche Hof.
L i t. : Biogr. Nat. Belg. Erens.

Calfstaf, een der beide Middelned. dichters, aan
wie door Van Maerlant een verzameling van fabelen,

Esopet waarschijnlijk, wordt toegeschreven. Verder
onbekend.
L i t. : L. Scharpe, Het Esopet-vraagstuk, in Album

Vercoullie (blz. 241).

Calgary, stad in den Canadeeschen staat Alberta
(51° 2' N., 114° 15' W.), 66 000 inw. Gunstig gelegen
aan de samenvloeiing van de Bow- en Elbow-rivier,

aan den voet van het Canadeesche Rotsgebergte en
centrum van een groot, kunstmatig bevloeid farm-
gebied, is C. een belangrijke markt van N.W. Canada.
Aanwezigheid van petroleum, natuurgas, steenkool;

korenmolens, hout- en ijzerindustrie. Spoorwegknoop-
punt. Gesticht in 1884. p. Cyrilhis.

Caliatourhout, > Santalum. Voor rood calia-

tourhout, > Pterocarpus.

Caliclie, ruwe, ongezuiverde > chilisalpeter.

Calicot (< Calicut = Calcutta, stad in Br.-Indië)

of K a 1 i c o (indienne), katoenen stof, als mousse-
line. Doel: gewasschen calicot wordt als verbandstof
gebruikt en indien het van appret is voorzien, voor het
inbinden van boeken. Bedrukt: calicot prints.

Calicot, monsieur, typeerende naam voor:
een bediende uit een stoffenwinkel, die zich opdirkt
en aanstelt als een militair. Personnage uit E. Scribe’s

Combat des montagnes (1817).

Calicut, havenstad aan de Malabar-kust van
Britsch-Indië, provincie Madras (11° 15' N., 75°49' O.);

ca. 80 000 inw., waarvan 75% Hindoes, 25% Moham-
medanen, de zgn. > Moplahs. Katoen- en houtindustrie.

Uitvoer van koffie, copra en rubber. Beroemde tempel.
Eindpunt van den weg, nu spoorweg, Calicut—Madras.
Hier landde Vasco de Gama in 1498. Sedert 1792
Engelsch bezit. O. de Vries.

Calidius, M a r c u s, Rom. redenaar, bevorder-

de als praetor, in 57 v. Chr., Cicero’s terugkeer uit de
ballingschap.

Californië (verbastering van het Spaansche
caliente fornalla = heete oven) is de naam van den
meest Zuidelijken staat der Pacificstaten van de
N. Amerikaansche Unie. Het wordt begrensd ten N.
door Oregon, ten O. door Nevada en Arizona, ten Z.

door Mexico. Opp. 168 297 vierkante mijlen (ong.

410 000 km2
), waarvan 1,7% door water is bedekt.

Bodemgesteldheid. De structuur van het land-

schapsbeeld is tamelijk eenvoudig: een lange vallei,

door bergketenen afgeboord, met slechts één uitweg
ter hoogte van de San Francisco-baai. Langs den Groo-
ten Oceaan verheffen zich de parallel loopende ketenen

van het Kustgebergte
;

ten O. klimt de geweldige

massa van de Siërra Nevada langzaam omhoog; ten

N. en ten Z. buigen de twee gebergten naar elkaar,

aldus de vallei afsluitend.

De Siërra Nevada met Mt. Whitney (4 420 m),
het hoogste punt van de V. S., verheft zich veel hooger

dan het Kustgebergte en is ruwer van uitzicht. Het N.
gedeelte vooral werd door vergletsjering, vulkanische

werking en riviererosie krachtig geboetseerd. Typische
sporen ervan zijn: de Yosemite -vallei, door voorhisto-

rische gletsjers uitgeschuurd, de Mt. Lassen, de eenige

actieve vulkaan van de Unie, en de soms 5 000 voet

diepe canyons.

Verder behoort een groot gedeelte van O. Californië

tot het intermontane plateaugebied van het W. der

Vereenigde Staten, waarheen de Siërra Nevada tamelijk

steil afzakt. Een gedeelte ervan ligt beneden zeepeil.

Grootste diepte in het Doodendal (Death Valley)

nl. 276 voet (84 m).

Aardbevingen zijn in C. zeer gewone ver-

schijnselen. In regel gaan ze bijna onopgemerkt voorbij.

Sommige jaren evenwel hebben ze vreeselijke rampen
verwekt, zooals in 1812, 1868, 1872, 1906, 1925 en

1933.

Klimaat. C. bezit een groote verscheidenheid van
locale klimaten, die echter hierin overeenkomen,
dat de winters, behalve in het hooggebergte, nergens
zeer streng zijn. Ten N. van ca. de 40e parallel

waaien de regenrijke Westenwinden geheel het jaar

door, ten Z. ervan worden ze in den zomer door de
aflandige, regenarme passaten vervangen. Het gevolg
is 1° dat de neerslag van N. naar Z. in hoeveelheid
afneemt (175 cm in het N.W., 55 cm te San Francisco,

22,75 cm te San Diego), het aantal heldere dagen
daarentegen toeneemt (168 te San Francisco, 188 te

San Diego); 2° dat vooral ten Z. van de 40e parallel

zeer duidelijk een droog en een nat jaargetijde kunnen
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onderscheiden worden; 3° dat het verschil tusschen
de Januari- en Juli-temperaturen van N. naar Z.

grooter wordt (10° en 14,7° C te San Francisco, 12,4°

en 19,6° te San Diego). Door het Kustgebergte wordt
anderzijds de invloed van de regenrijke winden grooten-

deels tot het kustgebied beperkt, zoodat verder

binnenwaarts regenarmoede heerscht en het klimaat
meer continentaal wordt. In de Siërra Nevada is de
neerslag weer overvloediger. De heetste temperaturen,
niet alleen van Californië, maar ook van de Unie
(51° C en meer), worden in het Doodendal en de
Colorado-woestijn aangetroffen; daarentegen daalt de
temperatuur tot— 30° en zelfs— 38°C in de omstreken
van het Tahoe-meer (Siërra Nevada).

Eindelijk in het kustgebied wisselen land- en
zeewinden elkaar, gedurende de zomermaanden, zeer

regelmatig af; vandaar o.a. de nachtnevels, die, vooral

benoorden San Francisco, van Mei tot September
boven het kustgebied hangen.

Waterbeschrijving. De meest bekende rivieren

zijn de Sacramento en zijn bijrivier de San Joaquin,

die respectievelijk het N. en het Z. gedeelte van
de groote vallei draineeren. Ze worden vooral

gevoed door de waterloopen, die op de Siërra Nevada
ontspringen, en vereenigen zich in de nabijheid van
de San Francisco -baai. Vele riviertjes, die op de O.

helling van het Kustgebergte ontstaan, of in het Z.O.

gedeelte van C. vloeien, bevatten slechts water in den
regentijd. Voor een deel vormt de Coloradorivier de

grens tusschen Arizona en C. In het gebergte bezit C.

eenige relatief belangrijke, soms zeer schilderachtig

gelegen meren: Gooso Lake, Little Klamath Lake,

Middle Lake, Honey Lake, Lake Tahoe, Mono Lake,

Owens Lake, Clear Lake. Verder moeten nog vermeld:

Tulare Lake in het Z. gedeelte van de San Joaquin
vallei, in den zomer practisch een moeras, en de Salton

Sink bij de Z. grens.

Bevolking. Volgens den census voor het jaar 1930
bedroeg de bevolking van C. 5 677 251 inw. (inmiddels

in 1932 op 5 947 000 geraamd), nl. 6 040 247 Blanken,

368 013 Mexicanen, 168 731 Aziaten, 81 048 Negers en

19 212 Indianen. Hiervan leeft 73,3% in stedelijke

groepeeringen geconcentreerd. In 1930 telde C.

47 steden met minstens 10 000 inw. De voornaamste
waren : Los Angeles (1 238 048), San Francisco

(634 394), Oakland (284 063), San Diego (147 995),

Long Beach (142 032), Sacramento (93 750), Berkeley

(82 109), Pasadena (76 086), Glendale (62 736),

San José (57 651) en Fresno (52 513).

Onder de verschillende godsdienstige gemeen-
schappen telt de Kath. Kerk de meeste leden: 720 803
in 1926; de Joden 122 724 en de Methodisten 116 974.

Het schoolgaan is verplichtend van 8 tot 16 jaar.

Naast lagere en middelbare scholen telt C. 475 Public

High Schools en 68 instellingen voor hooger onderwijs.

Onder de voornaamste un ivers iteiten moeten worden
vernield: de staatsuniversiteit van Californië (colleges

te Berkeley, San Francisco, Los Angeles, Mount
Hamilton, Riverside, Davis, La Jola), de Leland
Stanford Junior Universiteit te Palo Alto en de
University of Southern Califomia te Los Angeles.

Californië is in 58 graafschappen ingedeeld, die elk

door een commissie van 5 leden (door de districten

verkozen) worden bestuurd. Dc executieve macht
van den staat berust in handen van een gouverneur.
Deze, zooals de 40 leden van het Hooger Huis, wordt
voor 4 jaar gekozen, de 80 afgevaardigden daarentegen
voor 2 jaar. In den senaat van de Vereenigde Staten

wordt C. vertegenwoordigd door 2 senatoren en 11
afgevaardigden. De hoofdstad is Sacramento.
Voornaamste bestaansmiddelen, a) Landbouw.

Van nature is een groot gedeelte van C. te berg-

achtig of te droog om bebouwd te worden. Door metho-
dische bevloeiing echter, het invoeren van goed aange-
paste gewassen, en het wetenschappelijk organiseeren

van het bedrijf werden heel wat uitgestrektheden in

cultuur gebracht of tot hooger rendeerende bouwlanden
opgevoerd. Wat de irrigatie betreft, staat C. aan het

hoofd der Unie; bezit nl. 24,2% van de bevloeide

oppervlakte. In de groote vallei werden de rivieren,

die op de Siërra Nevada ontspringen, te dien einde

dienstbaar gemaakt; in het Z. heeft men artesische

putten gegraven; de bekende Imperial Val ley wordt
door de wateren van den Colorado bevruchtigd. In

1930 telde men in C. 135 676 „farms” met een opp. van
ong. 12 319 000 ha, bestaande voor 2

/3 uit graslanden.

C. heeft zich hoofdzakelijk toegelegd op het produ-
ceeren van groenten en fruit, en levert o.a. zeer geappre-

cieerde primeurs (zachte winters). De fruitproductie

betreft hoofdzakelijk : wijn- en tafeldruiven, rozijnen,

sinaasappelen, citroenen, pompelmoezen, noten,

amandelen, vijgen, olijven, pruimen, perziken, abri-

kozen, krieken, peren en appelen. De voorn, groenten

zijn: salade, kantelocpen, asperges, tomaten. Verder

levert C. tarwe, maïs, haver, gerst, rijst, sorghum,
aardappelen, boonen, suikerbieten, hop; ten slotte

katoen, katoenzaad.

b) V e e t e e 1 1. Op 1 Jan. 1932 telde men er

190 000 paarden, 38 000 muildieren, 1 886 000 run-

deren, 782 000 melkkoeien, 3 444 000 schapen en

672 000 zwijn* n. Verder wordt er ook nog gedaan
aan struisvogelteelt (bij Los Angeles), zijderupsenteelt

(bij San Diego) en bijenteelt. De wolproductie in 1931

bedroeg 28004 000 pond; de melkproductie in 1929

ong. 20 253 170 hl, de boterproductie 78 406 000 pond
en die van eieren 159 422 000 dozijn.

c) V i s s c h e r ij. Als bestaansmiddel is de
visscherij veel minder belangrijk. In 1930 werd
696 891 000 pond visch opgehaald (ca. 28% van de
totale Amer. vischvangst). Er worden 130 variëteiten

visch ter markt gebracht. De voornaamste zijn echter

zalm, sardines en tonijn.

d) Boschontginning. Ongeveer 1
/i van

de oppervlakte is beboscht (gele pijn, redwood,
sequoia gigantea, suikerpijn, ceder en roode den).

De houtvoorraad van de nationale bosseken wordt op
ong. 237 379 500 m3 geraamd.

e) M ij n b o u w. De ontdekking van goud in 1848
bracht C. voor het voetlicht en gedurende lange jaren

stond C. onbetwist aan het hoofd van de nationale

productie, een plaats, die het ondcrtusschcn weer
heroverd heeft. Goud wordt vooral gevonden in het

O. centrale en het N. gedeelte van den staat, en wordt
tegenwoordig vooral in mijnbouw gewonnen en door
middel van groote baggermachines. Sommige mijnen
zijn wel een duizendtal m diep. In 1930 werden
457 199 ons zuiver goud geproduceerd

;
bovendien

levert C. koper, lood, kwikzilver. De ontdekking van
aardolie in het Z. gedeelte was eveneens van belang,
te meer, daar C. maar schaars met steenkool is

bedeeld. In 1930 werden 227 329 000 vaten opgehaald
en bovendien ca. 9 600 millioen m3 natuurgas. Verder
worden borax, asphalt, zout en soda gewonnen.

f) N ij v e r h e i d. In 1929 telde men in C.
12 019 ondernemingen met 290 911 arbeiders. De
waarde der geproduceerde goederen bedroeg
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3 103 350 000 doll. De voornaamste takken zijn de i

petroleum-, de film-, de vleeschindustrie en het

inleggen van fruit en groenten. In 1932 werd de

ontwikkelde waterkracht op 2 407 000 pk geraamd.

g) II a n d e 1 en verkeer. San Francisco

en Los Angeles (voorhaven : San Pedro) zijn de

voornaamste handelshavens. In 1930 werden via

San Francisco 1 275 000 ton (906 kg) ingevoerd en

3 091 000 uitgevoerd; via Los Angeles 716 000 en

7 359 000. Door de kustvaart werden bovendien te

San Francisco 14 914 000 ton aangebracht en 6 007 000

weggenomen: te Los Angeles 6 412 000 en 13 725 000.

Vooral geëxporteerd worden petroleum, hout, granen,

fruit, groenten en visch. De lengte van het spoorwegnet

kan als volgt worden geraamd : stoomtractie ca.

13 260 km, electrisch bedrijf ong. 5 040 km. Die van

de staatsbanen bedroeg in 1930 ong. 10 600 km. In

1930 werden 41 525 073 t goederen door de spoorwegen

vervoerd en 2035 744 door de autotransportlijnen.

Geschiedenis. Eerst in 1769, toen de vrees voor

vreemde inmenging zich sterker deed gevoelen, werd

Opper-Califomië (ongeveer het grondgebied van den

tegenwoord igen staat) door de Spaansche kroon

effectief bezet en de kolonisatie ervan aan Francis-

caansche missiestaties of -posten toevertrouwd.

Tusschen 1769 en 1823 werden er 21 opgericht, die

echter weldra door de Mexicaansche regeering werden

geseculariseerd. Ca. 1840 waren ze alle opgeheven.

In 1902 evenwel had het Internationaal Gerechtshof

te Den Haag nog een geding te beslechten aangaande

de Californische weldadigheidsstichting (the pious

fund of the Californias).

Een zelfstandige provincie sedert 1804, bleef Opper-

Califomië gedurende den Mexicaanschen vrijheids-

strijd aan het moederland getrouw. Eerst in 1822 gaf

het zich gewonnen en werd een weinig later weer met

Neder-Californië tot een provincie vereen igd. Onte-

vredenheid bleef echter voortduren en gaf herhaaldelijk

aanleiding tot oproer.

Op internationaal gebied was de toestand niet min-

der gespannen. Graag had de N. Amerikaansche Unie

Californië geannexeerd, en in 1835 had president

Jackson aan de Mexicaansche regeering zelf voorge-

steld het N. gedeelte van C. met de baai van San Fran-

cisco af te koopen. Toen dit voorstel echter afgewezen

werd, dachten de Amerikaansche immigranten eraan,

al telden ze maar een 700 man, het voorbeeld van

Texas na te volgen. Weldra (1845) werd de Amerikaan-

sche consul te Monterey door zijn regeering gelast

den opstand voor te bereiden, en kreeg kapitein

J. Fremont, die ondertusschen aan het hoofd van een

onderzoek ingsexpedit ie in C. verschenen was, opdracht

hem daarin bij te staan. Onder invloed van Fremont

verklaarden zich de Amerikaansche immigranten

onafhankelijk en op 14 Juni 1846 werd Sonoma bezet

(Beat Flag War). Inmiddels was de oorlog uitgebroken

tusschen de Vereenigde Staten en Mexico, naar aanlei-

ding van de Tcxaansche kwestie, en op 6 Juli 1846

heesch Commodore Drake Sloat de Amerikaansche

vlag boven Monterev. Bij den vrede van Guadelupe

Hidalgo (2 Febr. 1848) werd Opper-Californië aan de

Vereenigde Staten afgestaan en reeds op 9 Sept.

1850, na een hevigen partijstrijd als een niet-slaven-

houdende staat in de Unie opgenomen.

Het vinden van rijke goudvelden, in 1848, had C.

inmiddels heel de wereld door bekend gemaakt.

Bij duizenden vielen de fortuinzoekers het land binnen

(80 000 in 1849, % ervan uit de Unie), en lieten er

hun woeste hartstochten vrijen teugel, tot ze eindelijk

moesten zwichten voor de meest drastische maatregelen

(lynchen, volksrechtbanken, vigilantenvereenigingen).

C. was een der eerste staten, die zich tegen de

immigratie van Chineezen en Japanners verzetten.

Lit. : R. E. Cowan, A Bibliography of the History

of California and the Pacific West, 1510—1906 (San

Francisco 1914) ; C. E. Chapman, A History of Cali-

fornia, the Spanish Period (1921) ;
R. G. Cleland, A

History of California, the American Period (1922)

;

H. H. Bancroft, A History of California, 1542—1890

(7 dln. San Francisco 1884— *90) ;
Z. Engelhardt, The

Missions and Missionaries in California (4 dln. San

Francisco 1908—'15) ;
Drury (Aubrey en Wells), Cali-

fornia Tourist Guide and Handbook (Berkeley 1913)

;

U. K. Wood, The Tourist’s California (New York 1914);

C. F. Saunders, Under the Sky in California (Londen

1914) ;
id., The Southern Sierras of California (1924)

;

id., Finding the Worth-while in Cal. (1930) ; J. Muir,

Mountains of Cal. (
21923) ;

id., Illustrated Manual of

the Flowering Plants of Cal. (1925). Polspoel .

Californische pap is een in tuinbouw veel ge-

bruikt bestrijdingsmiddel tegen schimmelziekten (bijv.

schurft en meeldauw van appels), alsook tegen dier-

lijke parasieten (bijv. spint). C.p. wordt gemaakt door

zwavel en kalk in water te koken, waardoor o.a. de

werkzame polysulfiden ontstaan. De verhandelde pap

(ca. 30° Beaumé) wordt voor gebruik al naar omstan-

digheden meer of minder met water verdund.

Lit.: Vlugschrift 7 van den Plantenziektcnkundigen

Dienst, Wageningen. J. Goossens .

Californische Rijk, oude volken, gedeeltelijk

met de Denc en Algonkins in het overige Noord-

Amerika, gedeeltelijk ook met de Sjosjonen verwant,

die tot de Oeto-Azteken in Centraal -Amerika behooren.

Inheemsch zijn de Hoka-, Penoeti- en Yoeki-groep.

Lit.: P. Wilh. Schmidt, Die Ursprung der Gottes-

idee (II Münster i. W. 1929, 23-326
;
met volledig lit.-

overzicht)
;

Fr. Krause, Die Kultur der Kalifornischen

Indianer (Leipzig 1921).

Californische stroom, zeestroom langs de

Californische kust in Z. en Z. Oostelijke richting. Het

water is relatief koud; vooral in den zomer heeft aan

de kust veel opstrooming van koud dieptewater

plaats. > Stille Oceaan.

Caliga, schoeisel van Romeinsche soldaten en

centuriones; de zool was met nagels beslagen en het

bovendeel, in lederen netwerk, liet de teenen vrij en

reikte tot aan de enkels. Verder zie > Kousen (liturg.).

Caligula , Gaius Caesar Augustus
Germanicus, Romeinsch keizer (37—41 na

Chr.), bekend om zijn waanzin van hoogmoed en

wreedheid; * 12 na Chr.

te Antium, vermoord te

Rome. Zoon van Germa-
nicus. Bij zijn troonsbe-

stijging wekte hij groote

verwachtingen bij fami-

lie en volk en senaat.

Weldra werkte de waan-

zin. Hij eischte god-

delijke eer (ook in den

tempel van Jerusalem,

doch tevergeefs), bouw-

de allerverkwistendst,

putte daardoor de

staatskas uit, hief on-

dragelijke belastingen. Zijn moordlust vierde hij

bot aan de voornaamste geslachten van Rome en

eischte van de beulen, dat hun dood verschrik-

Caligula(naar een Rom. munt).

VI. 22
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kelijk was. Oderint dum metuant: Laat ze me
haten, mits ze me vreezen. . . Door fictieve veld-

tochten trachtte hij triomfen te verwerven. Cassius

Chcrca met zijn pretorianen maakte door een dolk een

einde aan dat bestaan. > Nemi (meer van). Slijpen.

Calila en Dimna, > Kalila en Dimna.
Calino, Ital. naam van > Kalymnos.
Calino(t), typeerende naam voor een naïef en

dom verkondiger van waarheden als koeien. C. is een

schepping van de gebr. Goncourt (1855), later door

een stuk van Th. Barrière en de kleine pers spreek-

woordelijk geworden. Synoniemen: Olibrius, Barba-

cole, Gogo, Mr. de Lapalisse.

Galixtus, > Callistus.

Ca 11, Jan van, teekenaar en graveur van pro-

fielgezichten van steden, die groote topographische

waarde hebben. * 1656 te Nijmegen, f 1705 te Den
Haag. Verschillende van zijn werken zijn door Schenck

uitgegeven. Zijn zonen, J an (* 1689) en P i e t e

r

(* 1688) werkten in zijn trant tot 1740.

L i t. : v. Wurzbach, Nied. Künstlerlex.

Calla, naam voor sommige soorten > Aronskelk.

Callaert, Vranke, heette, indien het niet de

naam van een afschrijver is, waarschijnlijk de hoogst

verdienstelijke vertaler van den tweeden zgn. Gc-

schiedbijbel. Hij had reeds de Legenda Aurea van

Jacob de Voragine als Passionael vertaald. Later

moet hij nog de tractaten der Minnen Gaert en Van
den Houte slevens door den Minderbroeder Henricus

de Balma, en in zijn grijzen ouderdom nog den Dialo-

gus van den H. Gregorius hebben vertaald. Hij was
waarschijnlijk een kloosterling (Franciscaan ?).

L i t. : C. G. N. De Vooys, Theologisch Tijdschrift

(1902, 140-144). V. Mierlo.

Callanan , Jeremiah John, Anglo-Iersch

dichter. * 1795, f 1829. Studeerde korten tijd in het se-

minarie van Ma3mooth voor hetpriesterschap,werdtoen

soldaat, en daarna rondtrekkend liedjeszanger en lied-

jes-verzamelaar. Tenslotte werd hij huisleeraar bij een

Iersche familie te Lissabon, waar hij twee jaren later

stierf aan de tering. Zijn gedichten, meest navolgingen

van Byron, Scott en Moore, zijn eerst na zijn dood ver-

zameld en gedrukt (1830, herdrukt in 1847 en 1861).

Bekend is gebleven zijn zangerig lied Gougane Barra,

zijn bewerking van Luis de Leon’s Vida del Cielo, en

de Dirge of O’Sullivan Bear. Pompen.
Callantsoog , duinstreekgem. in de prov. N.

Holland, bij Den Helder, groot 2 859 ha, omvattende

het dorp C. en de buurtschappen Groote Keeten, Koe-
gras, Kolksluis, *t Sluisje en Abbestede. Op 1 Jan.

1933: 1 062 inw. De Kath. behooren grootcndeels tot

de parochie Zijpe. Middelen van bestaan: land- en

tuinbouw, veeteelt; verder onderhoud strandwerken

en zeeweringen (ca. 100 arbeiders). In deze gem. ligt

het duinmeer Zwanenwater, met het Naardermeer de
eenige lepelaarsbroedplaatsen in Ned. Het dorpje C. is

een van onze jongste badplaatsen, van der Meer.
Calluo, 1° kustprovincie, inde rep.

Peru (Z.Amerika), opp. 37 km2
,
80 000 inw.

2° Hoofdstad der prov. C., tevens hoofdhaven
van Peru, aan de gelijknamige baai; 77000 inw. Een zeer

veilige ankerplaats achter het eiland San Lorenzo ;op 12
km afstand van Lima, hoofdstad van Peru, is het door
een spoorweg ermede verbonden, verder met de verschil-
lende mijngebieden. Modern geoutilleerde haven, jaar-

lijksche scheepvaartbeweging 2,7 millioen ton. Uitvoer
van suiker, ertsen, huiden, katoen, cacao; invoer van
steenkool, machines, industriewaren. Zuylen.

Callebert, Karei, West-Ylaamsch schrijver.
* 1837 te Roeselare, f 1900 als pastoor te Blanken-
berge. Schreef vlot-vertelde volksverhalen: Jan On-
raedt (1867), Paul en Isabella (1870).

Gallcnburgh, G e r a r d, Ned. zeeofficier uit

de 17e en 18e eeuw; * 1642, f 1722; nam deel aan den
slag bij Solebay

,
werd in 1673 vlaggekapitein bij schout-

bij-nacht van Nes en in 1674 bij de Ruyter. Nam als

zoodanig deel aan den tocht naar Martinique en nam
na het sneuvelen van de Ruyter het bevel over, ont-
week een gevecht met Duquesne en bracht de vloot in

Napels binnen. Diende als vice-admiraal bij de admi-
raliteit van het Noorderkwartier en vervolgens bij die

van de Maas, nam deel aan den zeeslag van Bevesier
tegen de Franschen, werd in 1697 luitenant-admiraal

bij het Noorderkwartier en nam deel aan de verovering
van Gibraltar in 1704 onder Rooke. Cilcot.

Gallend le, gem. in de prov. Henegouwen, ten

Z.O. van Doornik; opp. 238 ha, 700 inw.; Calonne
rivier, kanaal; landbouw; kasteel van C.; kerk van de
18e eeuw; oude heerlijkheid.

Galles, Plutarco, Mexicaansch staatsman.
* 25 Sept. 1877; eerst onderwijzer, daarna, tijdens den
opstand tegen Huerta, generaal; in de kabinetten

Carranza, Huerta en Obregon, minister van Handel,
Nijverheid, Oorlog en Binnenl. Zaken. Van 1924 tot

1928 minister-president. Zijn sociale politiek (hij was
candidaat van do arbeiders), nl. de uitvoering van de

op zijn initiatief gestemde wetgeving tot secularisatie

van kerkelijk goed en de uitvoering van de wet op het

onderwijs, bracht hem in hevig conflict met de Kath.
Kerk; allengs verscherpte hij den strijd zoodanig, dat
de levensvoorwaarden zelve der Kerk in Mexico wer-
den aangetast en het tot fanatieke en bloedige ver-

volging kwam. Onder bemiddeling van den gezant
der Ver. Staten Morrow kwam een tijdelijke verzoening

tot stand onder voor de Katholieken zeer bezwarende
bepalingen. Na zijn aftreden werd C. minister van
Oorlog in het kabinet Portes Gil. Cosemans .

L i t. : Gil Pihaloup, El gen. C. y el sindicalismo (1926).

Callcwaert, 1° Camillus Aloysius,
pres. van het biss. seminarie van Brugge, * 1866, zeer

verdienstelijk liturgisch schrijver en voorman der be-

weging in Z.Ned.
2° Jules, Do-

minicaan, schrijver,

geb. 4 Februari

1886 te Torhout.

Kloosternaam Lau-
rentius; priester in

1912; tijdens den
Wereldoorlog apos-

tel der Belg. vluch-
telingen in Eng. en
der Yzer-soldaten.
Voorn. wer-

ken: Op den uitkijk

(1919) ;
Kerelsleven

(1919) ; Onze Vlaam-
sche volksjeugd

(1921) ;
De sterke

vrouw van Vlaande-
ren (1922); Zelfeerbied (1923); Ierland en het Iersche
volk (1923).

Gullgeld, geld, dat geleend wordt op conditie,

dat het eiken dag opgezegd kan worden zoowel door
den geldgever als door den geldnemer. Callgeldlee-

ningen worden uitsluitend gesloten tusschen banken
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onderling en tusschen banken en commissionnairs op de

effectenbeurs. Rente wordt berekend over het aantal

dagen, gedurende welke het geld ter beschikking is

gesteld. De maand wordt hierbij op het juiste aantal

dagen gesteld. Witseriboer

.

Gallias, dikwijls voorkomende naam in het oude
Griekenland, speciaal in Athene. Het bekendst zijn:

1 ° de zoon van Hipponicus, neef van Aristides,

schoonzoon van Cimon, zeer rijk, strijdt bij Marathon;
gaat in 449 v. Chr. als gezant naar Artaxerxes, sluit

den zgn. vrede van Callias, een modus vivendi, die

de betrekkingen tusschen Perzië en den Attischen

Zecbond regelde.
2° Dichter der oude comedie, tegenstander van Cra-

tinus, deed aanvallen op Pericles en Aspas ia, op
Lampon, Socrates en Euripides; slechts eenige frag-

menten van zijn werken over. Davids.

Callicrates, 1° Grieksch bouwmeester in de

tweede helft van de 5e eeuw v. Chr.; werkte o.a. mede
aan den bouw van het Parthenon te Athene; bouwde in

opdracht van Pericles de zgn. „Lange Muren” tusschen

Athene en den Piraeus.
2° Syracusaansch generaal, die in 415 v. Chr. om-

kwam tijdens het Atheensch offensief tegen Syracusa.
3° Leider der democratische partij van Chalcis en

stichter, in 343 v. Chr., van den Euboeïschen bond.

Hij poogde zelfs met Demosthenes een Helleenschen

bond, gericht tegen Philippus van Macedonië, tot

stand te brengen.
4° Oud-Grieksch diplomaat uit Achaia, die meer-

maals als gezant naar Rome kwam, en als leider der

Romeinsch-gezinde partij, in 167 v. Chr., duizend
zijner medeburgers aan Rome overleverde.

V. Pottelbergh.

Gallicratidas, Spartaansch nauarchos (= vloot-

commandant), die in 406 v. Chr. de Atheensche, door
Conon aangevoerde vloot blokkeerde in de haven van
Mytilena. Doch in den loop van een volgenden aanval
op de intusschen versterkte Atheensche vloot, bij de

Arginusen-eilanden opgesteld, viel hij in zee en

werd zijn eigen vloot uiteengeslagen. V. Pottelbergh.

Gallier, Augustinus José p hu s, bis-

schop van Haarlem. * 29 Mei 1849 te Vlissingen, f 28
April 1928 te

Haarlem. 1872
priester gewijd

;

kapelaan resp. te

Volendam, Am-
sterdam en Den
Haag; 1875 pro-

fessor te Hageveld;
1892 vicaris-gene-

raal; 1903-’28bis-

schop van Haar-
lem. In 1923 kon
het nieuwe ,,Ha-

geveld” te Heem-
stede in gebruik

genomen worden.
Bij zijn dood was
de nieuwe St.

Bavokerk te

Haarlem, op de

torens na, voltooid. Geboren regent heeft C. zijn

wapenspreuk Nihil haesitans (= In niets aarzelend)

zelden uit het oog verloren.

L i t. : Kath. 111. (Mei 1928) ;
W. Nolet, Aug. Jos.

Collier (Studia Catholica 1928). de Haas .

Galliergus (Callierges, Calliergi, Callergi, Cal-

loergi), beroemd calligraaf en drukker; * op Creta,

leefde ca. 1500. Hij bezorgde te Venetië den eersten

druk van het Etymologicum Magnum v. Musurus in

1499, en was later hoofd van de Grieksche drukkerij

van Agostino Chigi te Rome.
Galligonum, een plantengeslacht, behoorende

tot de familie der Polygonaceae, veel*

knoopigen, bestaande uit steppenstruiken in Azië,

Noord-Amerika en Zuid-Europa. Zij hebben kleine of

geen bladeren en zijn veelal bezet met doornen. De
vruchten zijn voorzien van hechtsels, ten einde door

vastklemming aan de huid of veeren van dieren zich te

verspreiden. Bonman.
Galligraphic is de kunst van het maken van

sierlijk schrift, vooral van kunstige initialen. >
Schrijfkunst.

Gallimachus , Grieksch beeldhouwer uit den tijd

van de Peloponnesische oorlogen; vertegenwoordigt

een parallelstrooming in de Attische beeldhouwkunst
naast de school van Phidias, gekenmerkt door fijnheid

en elegantie van afwerking, waarom hij reeds in de
Oudheid genoemd werd „katatèxitechnos” (= die de
kunst smelt, loutert). Bekend zijn van hem o.a. de

dansende meisjes van Sparta, uit brons, en het zit-

tende Hera-beeld in Plataeae. Hij zou de uitvinder zijn

van de drilboor, eveneens van het Korinthische kapi-

teel, waarvoor hij volgens de anecdote als motief zou

gebruikt hebben een met acanthusbladeren omgroeid
korfje op het graf van een Korinthisch meisje.

L i t. : Gisela Richter, The sculpture and sculptors of

the Greeks (1930, 240). W. Vermeulen.
Gallimachus van Cyrene, oud-Grieksch

dichter en bibliothecaris, zoon van Battus; * ca. 310
voor Chr. Na zijn studiën te Athene, werkzaam in de
groote bibliotheek te Alexandrië, waar hij den eersten

grooten catalogus (Pinakes) opstelde der in de biblio-

theek aanwezige werken. Als geleerde bezorgde C.

verder glossographische en encyclopaedische werken.
Tevens was C. het hoofd der Alexandrijnsche dichter-

school; hij behandelde zoowat alle oude genres in een
vernieuwden en geleerden vorm. Hij verwierp in het
hekeldicht „Ibis” het grootepos als verouderd en lever-

de modellen van epyllia of kleine epische verhalen.

Van de rijke poëtische nalatenschap van C., waaronder
liederen, lofgedichten, leerdichten, epigrammen, hym-
nen, elegieën voorkwamen, zijn enkel fragmenten
bewaard; doch de hymnen en epigrammen zijn tamelijk

goed vertegenwoordigd.
U i t g. : bezorgd door V. Wilamowitz

(
41924)

;

E. Cahen (1922, met Fransche vert.)
;
Pfeiffer, Callimachi

Fragmenta nuper reperta (1923 ;
enkel de laatste frag-

menten). — L i t. : E. Cahen, Callimaque et son oeuvre
poétique (1929) ;

V. Wilamowitz, Hellenistische Dich-
tung in der Zeit des Kallimachos (2 dln. 1924).

V. Pottelbergh.

Gallimcdon, Atheensch redenaar, aanhanger
der Macedonische partij en bloedvijand van Phocion.

In 322 v. Chr. uit Athene ontvlucht, keerde hij terug

na de overwinning van Antipater, maar in 319 weer
aangeklaagd, sloeg hij nogmaals op de vlucht en

eindigde zijn bewogen leven als banneling.

Gallinicus, 1° Heilige, waarschijnlijk onder
keizer Diocletianus gemarteld. Volgens de legende

zou hij als geloofsverkondiger te Ancyra gevangen
genomen en te Gangra levend verbrand zijn. liet

verhaal van zijn marteling komt voor bij Migne, P. G.

(dl. 115, 477—488), maar is historisch onbetrouw-
baar. Feestdag 29 Juli. J. v. Rooij*

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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2° Een Heilige in Nicomedië, > Thyrsus.

Callinus van Ephese, de oudste voor ons

vatbare Grieksche lyricus uit de 7e eeuw v. Clir.

De schaarsche fragmenten zijner elegieën zijn gewijd

aan oorlog en dapperheid.

Calliope, „de met schoone stem begaafde”, de

Muze van epische en lyrische dichtkunst of van de

dichtkunst in het algemeen.

Jn de kunst wordt C. voorgesteld zoowel in

vrijen beeldvorm als op vazen; reeds op de zgn.

Fran^oisvaas uit de 6e eeuw v. Chr. als de voornaamste

der negen Muzen; als attributen heeft C. een wastafeltje

met stift.

L i t. : Lippold, in Römische Mitteilungen (1918, blz.

64 vlg.).

Calliopius, Heilige, martelaar, zou volgens de

legende onder Maximinus met het hoofd naar beneden

getouisigd zijn te Pompejopolis in Cilicië. Feestdag

7 April.

L i t. : Acta SS. (April I 1675, 659-662).

Calliopsis of C o r e o p s i s, een sierlijke

zaaibloem.

Gallipliora, > Bromvlieg.

Callippus, 1° Atheensch generaal, die, tijdens de

invallen der Kelten in Griekenland, in 279 v. Chr.,

de vereenigde Grieksche troepen aanvoerde bij de

verdediging der Thermopylen.
2° Oud -student uit de Academie van Plato; eerst

ijverig helper, doch later, in 354 v. Chr., moordenaar

van Dio, die tegen Dionysius zijn rechten op den troon

van Svracusa had doen gelden. V. Pottelbergh.

Cailipsittacus, > Papegaaien.

Callirrhoë (Gr., = Schoone Stroom), naam van

een plaats aan do Oostkust der Doode Zee met genees-

krachtige bronnen, waar o.a. Herodes de Groote

genezing zocht voor zijn doodelijke kwaal. Thans

Hammam ez Zara ofwel Hammam ez Zerka, beide in

de nabijheid van den door Herodes versterkten burcht

Machaerus.

Callirrhoë, naam van meerdere vrouwen uit

de Gr. mythologie: o.a. de dochter van Oceanus, van

Achelous en Scamander.

Callistaehys, > Oxylobium.

Gailistcinon, een Australisch plantengeslacht

van de familie der Myrtaceae, bestaande uit

elf soorten, welke biina alle als koude kasplanten

gekweekt worden. Eigenaardig zijn de zeer lange

roode meeldraden, die buiten de bloem uitsteken.

De voornaamste vertegenwoordigers zijn C. speciosus,

met 8—10 cm lange bloemaren en jarenlang aan de

doorgroeiende takken blijvende doosvruchten; C. lan-

ceolatus, kamerplant; C. semperflorens, een mooie,

elk jaar bloeiende sierstruik: C. pinifolius met naald-

vormige bladeren. De Tasmaansche C. salignus levert

een buitengewoon harde en goed bruikbare houtsoort.

Bouman.
Gallistephus, > Chineesche Aster.

Callisthencs, oud-Grieksch historicus, * ca. 360

v. Chr. te Olynthus, samen met Alexander den Grooten

door Aristotèles, met wien hij verwant was, opgevoed.

Te Athene wijdde hij zich aan historie en natuurweten-

schap. Hij vergezelde Alexander op zijn tochten door

Perzië, doch daar hij weigerde voor den vorst als voor

een god te knielen, werd hij gekerkerd en omgebracht.

Zijn hoofdwerken, enkel fragmentarisch bewaard,

waren gewijd aan de Grieksche en de Macedonische

geschiedenis (Hellènika, Makedonika); zijn geschie-

denis van Alexanders tocht door Perzië (Persika) was

niet vrij van verzinsels en rhetoriek. De onder zijn

naam verspreide historische roman, in het Syrisch

en het Armeensch en door Julius Valerius in het Latijn

vertaald, is niet van hem. V. Pottelbergh.

Callisto, 1° (Gr. m y t h.), jachtgezellin van
Artemis, door Zeus verkracht. In een berin veranderd,

kwam zij in Arcadië terecht, waar zij het leven schonk

aan Arcas, den stamvader der Arcadiërs.

2° (Sterrenkunde) Gr. naam van één der

9 manen van de planeet J u p i t e r. Haar omloopstijd

om Jupiter bedraagt ca. 16,7 dagen. C. behoort tot

het viertal, dat door Galileï (en onafhankelijk van
deze door Simon Marius) in 1610 ontdekt werd en

reeds in een goede binocle of prisraakijker zichtbaar is.

G. Mulders .

Gailistratus, 1° Atheensch staatsman, door

Demosthenesbewonderd redenaar en stratègos(= leger-

aanvoerder) in 377 en 373 v. Chr. In 371 met Ca Ilias

gezant naar Sparta ter onderteekening van den vrede

met Athene. C. nam als redenaar ijverig aandeel in

den tusschen Athene en Thebe bestaanden twist over

het bezit van Oropus (365 v. Chr.). Ten slotte werd C.

verbannen, nam de wijk naar Macedonië, leefde ook
op Thasus en in Byzantium, keerde zonder verlof

naar Athene terug, doch werd ter dood veroordeeld

(ca. 355 v. Chr.).

2° Oud-Grieksch philoloog der Alexandrijnsche

school, oud -student van Aristophanes van Byzantium,

gekant tegen Aristarchus en diens Homeruscritiek.

Commenteerde Pindarus, Aristophanes en andere

dramatische dichters. V. Pottelbergh.

2° Heilige, martelaar, zou volgens de legende met
49 andere soldaten onder Diocletianus te Konstanti-

nopel na afgrijseliike folteringen in stukken gesneden

zijn. Feestdag 26 (bij de Grieken 27) Sept.

Lit. : Migne, P. G. (dl. 115, 881-900).

Gallistus I, Heilige, paus 217—222. Had als

diaken het toezicht over de later naar hem genoemde
catacombe (zie onder), was de raadsman van zijn voor-

ganger Zephyrinus. Kwam in conflict met S. Hippo-

lvtus omtrent Triniteitsleer en boetetocht. Deze wierp

zich als tegenpaus op en teekende C. zeer ongunstig af

in zijn Philosophumcna. C. wordt afgebeeld in de

kunst in pauselijk ornaat met palmtak en bock.

Lit.: Fransos, Das Edictum Cailisti in der neueren
Forschung, in Studia Cath. (I 1924— ’25, 248 vlg.);

d’Alès, La Théologie de S. Hippolyte (1906) ;
Döllinger,

Hippolytus u. Kallistus (1853). Franses.

Gallistus-catacombe, meestal San Cal-
listo genoemd, te Rome, aan de Via Appia Antiqua,

dankt haar naam aan den paus-marrelaar Callistus I,

welke haar uit een kern van reeds bestaande graf-

terreinen aanlegde. In 1849 werd zij door G. B. de

Rossi ontdekt : allereerst de crypte van den H. paus

Cornelius, dan die van S. Eusebius en de crypte der

pausen en die van S. Caecilia. Zij bestaat uit meerdere
deelen: de zgn. Lucina-crypte (onder liet monument
der Pompon ii, le eeuw na Chr.). de rechthoekige partij,

die de vijf zgn. Sacramentskapellen, de paus- en
Caecilia-crypte omvat, de Melchiades -crypte (die de
Sacramentskapellen met de Lucina-crypte verbindt),

de area van de HH. Eusebius, Gaius, Parthenius enz.,

het Coemeterium van den H. Soter ten N.W. van dit

complex, en de Balbina-crypte met de Damasus-
crypte. Bij den ingang bevindt zich de zgn. Cella

trichora, na 313 als bedehuis gebmikt, nu een klein

museum. Dertien pausen werden in de Callistus-

catacombe begraven. De sarcophaag der H. Caecilia

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



681 Callithrix—Caloen 682

is verloren gegaan. Volgens velen zouden vele muur-

schilderingen in de zgn. Sacramentskapellen betrekking

hebben op de Eucharistie. Knipping.

Callithrix (z ij d e a a p j
e, O e i s t i t i)

beweegt zich als een eekhorentje langs de takken en

stammen en gebruikt daartoe zijn klauwvormige

nagels (zie plaat 111 bij art. > Aap). Ook in grootte

stemt het met een eekhorentje overeen. Zij leven in de

Noordelijke landen van de Zuidhelft van Amerika.

Callitriehaceeën (sterrekroosfamilie) zijn water-

planten met kruisgewijs geplaatste blaadjes en bloem-

pjes, bestaande uit één

meeldraad of uit één stam-

per of beide. Het vrucht-

beginsel is vierdeelig met
twee stijlen; de vrucht is

een vierdeelige splitvrucht.

Slechts één geslacht : Cal-
litriche (sterrekroos),

waarvan de soorten alle

des winters blijven leven;

alleen de landvormen, die

zich vaak op vochtige plek-

ken aan oevers ontwik-

kelen, sterven dan af. In Nederland komen vier

soorten voor. Keer

.

Callitrichc, > Sterrekroos.

Callitris, > Sandarakcypres.

Callixeiius, berucht Athener, die na den zeeslag

der Arginusen in 406 v. Chr., waarbij de gesneuvelden

in zee waren gebleven, het volk aanzette de zegenrijke

doch voor nalatig gehouden bevelhebbers te veroor-

deelen. Later werd C. zelf veroordeeld, maar redde

zich door de vlucht; in 403 teruggekeerd, stierf hij,

gebukt onder de algemeene verachting, vrijwillig den
hongerdood. V . Pottelbergh.

Callositas of eelt is een omschreven verhar-

ding en verdikking van de opperhuid. C. komt voor-

namelijk voor in de handpalmen en op de voetzolen.

Men kent verschillende nauwkeurig te omschrijven

vormen van beroeps -callositas, zooals bij schoen-

makers, melkers, kleermakers, muzikanten, evenals

ook bij verschillende takken van sportbeoefening.

C. kan last veroorzaken door zgn. eeltknobbels, die

door druk op de onderliggende zenuwen veel pijn

veroorzaken. E. Hermans .

Callot, J a c q u e s, teekenaar en etser, * 1592

te Nancy, f 1635; ging vroeg naar Italië (Rome en

Florence); in 1632 terug in vaderstad. Hij kreeg vele

opdrachten (o.a. van Louis XIIÏ) om krijgstooneelen

in beeld te brengen (beleg van Breda, van Roebelle

e.a.); deze werden dan ook zijn specialiteit. Beroemd
is zijn serie „Misères de la guerre”. Zijn kunst is frisch

en natuurlijk, pakkend van expressie en vol gratie

in de factuur. Zijn etstechniek is luchtig, maar raak,

en getuigt van groote vakkennis.
L i t. : E. Meaume, Recherches sur la vie et les oeuvres

de J. C. (Parijs 1860) ;
P. P. Plan, Jacq. C. (Brussel).

Schretlen.

Callovien (genoemd naar Kellaway, een plaats

in Eng.), bovenste etage van den Dogger in Frankrijk

en Engeland.
Calluna, > Struikheide.

Tallus, 1° (g e n e e s k.) > Beenweer.

2° (P 1 a n t k.) Een los weefsel, dat na verwonding

van plantendeelen ontstaat, doordat cellen in de

omgeving der wond uitgroeien of gaan deelen en zoo

de wond min of meer afsluiten. Dikwijls verkurken

de calluscellen of ontstaat in het c. een phellogeen,

dat wondkurk vormt. Plaatselijke ontvellingen van

boomen worden dikwijls afgesloten door een ring van c.,

die van de schors uitgroeit. C. noemt men ook het

materiaal, dat zich afzet op de zeefplaten van oude

> zeefvaten en zoo daarin het transport van stoffen

onderbreekt; dit c. bevat c a 1 1 o s e, een organische

stof van nog onbekende chemische samenstelling.

Melsen.

Calmato, term in de muziek voor rustiger

tempo.

Calmet , Augustinus, Bened ictijner abt van

Senones. * 1672, f 1757. Hij trad in 1686* in de Ben.

Orde en onderwees philosophie en theologie te Moyen-
Moutier, later exegesis te Münster in den Elzas. Hij

maakte vooral naam als schriftverklaarder.

Werken: Commentaire littéral sur tous les livres

de 1’Ancien et du Nouveau Testament, waarin hij met
terzijdestelling der tot dan gebruikelijke allegorische en

tropologische uitlegging zich uitsluitend met den letter-

lijken zin bezighield. De elkaar opvolgende drukken
en vertalingen bewijzen, hoezeer zijn werk gewaardeerd
werd, ondanks door den auteur erkende tekortkomingen.

Verder een Dictionnaire historique, critique etc. de la

Bible en andere exegetische en historische werken. —
L i t. : Catholic Encyclopaedia (III 1908, 189).

Lindeman.
Calmette, Albert Léon Charles,

Fransch hygiënist en bacterioloog, leerling en mede-
werker van Pasteur; beroemd o.a. door zijn onder-

zoekingen op het gebied van zuivering van afvalstof-

fen, vergiftigingen (serum tegen slangengif), maar
vooral door zijn methoden tot opsporing en bestrijding

van besmettelijke ziekten. * 1863 te Nice, f 29 Oct.

1933 te Parijs. De herkenning van tuberculose door

indnippeling van 1% tuberculine op de conjunctiva

(slijmvlies) der oogleden (oplithalmo-reactie) is door

hem en door WolH-Eimer in practijk gebracht. Zijn

grootste en meest bekende werk op hyg. gebied is

echter de voorkoming van tuberculose, door de kinderen

van tuberculeuze moeders reeds bij do geboorte te

isoleeren en daarbij te immuniseeren door mondelinge

toediening in de eerste 9 levensdagen van een verzwakt

vaccine van bovine tuberkelbacillen (het B.C.G.

vaccin). Hij vond daarbij veel steun en medewerking

van prof. dr. Hymans van den Berg, te Utrecht.

Helaas is aan de toepassing van dit middel ook een

tragisch voorval verbonden, dat zelfs aanleiding gaf

tot een opzienbarend proces. In 1931 nl. werden in

Lübeck een aantal kinderen met B.C.G. vaccin behan-

deld, dat niet geheel bereid en toegediend was volgens

de aanwijzingen van Calmette, met het gevolg dat

vele kinderen stierven. Dit betreurenswaardige feit

doet echter niets af aan de waarde van het middel en

de verdienste van den uitvinder. Droog .

Calmo, Andrea, Ital. tooneelschrijver;

* 1510 te Venetië, f 1571. Zijn kleurrijke, vaak zeer

realistische tooneelspelen weerspiegelen het cosmopoli-

tiseke leven van Venetië in dc 15e eeuw.

Werken: o.a. La Spagnolas (onder het pseudo-

niem Scarpella Bergamasco, 1549) ;
La Saltuzza (1551)

;

La potione (1552); Supplimento (1552) ; La fiorina

(1553) ;
II travaglia (1556) ;

La rodiana (1561).

Calocera, > Hoornzwam.

Calochortus, Mormomentulp.

Caloen, Joseph Van, Benedictijn, bisschop;

* 12 Maart 1863 te Lophem, f 16 Jan. 1932 te Kaap
Antibes (Frankrijk). Kloosternaam: Dom Gerardus.

In 1895 naar Brazilië gezonden om er het kloosterleven

Callitriche stagnalis.
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te herstellen. 18 April titulair bisschop van Phocea;

in 1908 aartsabt der Braziliaansche congregatie. In

1919 ziekelijk terug in België, vestigt zich te Kaap
Antibes. Medewerker aan Rond den Heerd, waar hij

verschijnen liet: De vier kruisreliquieën.

L i t. : P. Allossery, Onze West-Vlaamsche zende-

lingen (I 1924). Allossery.

Caloger, Heilige, kluizenaar in Sicilië uit de

6c eeuw. Geschiedkundige bronnen uit dien tijd

ontbreken, zoodat we zijn leven slechts kennen uit

de legende, welke bewaard is gebleven in de lessen

van zijn feest (Acta SS. Juni III, 589—593). Vanuit
Konstantinopel zou hij een pelgrimsreis ondernomen
hebben naar de graven der Apostelen en zich in

Sicilië op den berg Gemmaro bij Xacca gevestigd

hebben. De heilige Sierius was zijn leerling. Feestdag

18 Juni. J. v. Rooij.

Calogèra, Angelo, Ital. dichter en taal-

kundige, Benedictijn. * 7 Sept. 1699 te Padua,

f 29 Sept. 1768. Hij gaf o.a. Raccolta di opuscoli

scientifici e filologici (51 dln.) uit, met de medewerking
van geletterden van zijn tijd; na zijn dood werd het

werk door den Benedictijn Fortunato Mondelli voort-

gezet onder den titel: Nuova raccolta. Ulrix.

Calomcl of mercurochloride, een

wit, in water zeer weinig oplosbaar poeder met
samenstelling Hg2Cl2 . Deze stof vormt zich door

samenbrengen van mercuro-ionen met chloor-ionen.

De stof draagt den naam c a 1 o m e 1 (< Gr. kalos =
mooi, melas = zwart) vanwege de eigenschap om met
ammonia een zwarte stof op te leveren, het zgn. zwart

precipitaat, HgNH2Cl + Hg.
C. wordt in de geneeskunde o.a. als laxans gebruikt.

v. d. Beek.

Calonnc, gem. in het W. van de prov. Hene-
gouwen, ten Z. van Doornik; opp. 242 ha, ruim 1 100

inw.; Schelde; landbouw, steengroeven; cementfabrie-

ken; oude heerlijkheid; kasteel; kerk met geschied-

kundige herinneringen der familie van Calonne.

V . Asbroeck.

Calonnc , Charles Alexandre de,
Fransch staatsman; * 20 Jan. 1734 te Douai, f 29 Oct.

1802 te Parijs; was een verdienstelijk intendant te

Metz en te Rijsel, werd 3 Nov. 1783 onder den invloed

van Marie Antoinette en van Madame de Polignac

benoemd tot controleur-général des finances. Hij

begon roekeloos geld uit te geven en het staats-

tekort te verbloemen, teneinde de leeningscapaciteit

te vergrooten en daardoor de verkwistingen van het

hof te dekken. In 1786 begint hij evenwel terug te

grijpen naar de hervormingsplannen van zijn voor-

gangers Turgot en Necker. In Februari 1787 komt op
zijn voorstel de vergadering der notabelen bijeen, die

spoedig met hem in twist geraken, als de sombere
toestand van het land meer en meer duidelijk en de
opheffing der belasting-privilegiën van den adel

noodzakelijk wordt. De koningin weet dan op 9 April

1787 zijn ontslag te verkrijgen. Tijdens de Revolutie
vertoefde Calonne in Engeland en keerde in 1802 met
verlof van den Eersten Consul naar Parijs terug.

L i t. : Susane, La tactique ünancière de Calonne
(1901) ;

Edouard Gasc-Desfossés, La Révolution fran-

paise. I L’agonie do 1’ancien régime (1923; verdienstelijk

en overzichtelijk, in Katholieken geest). v. Gorkom.
Calonycüoii, > Nachtwinde.

Calophaca, een plantengeslacht van de familie

der Legum inosae, peulgewassen, bewoont
de streken van Zuid-Rusland tot Yoor-Indië met een

tiental soorten. De bekendste is C. wolgarica, een
één m hooge struik met 11 tot 17 bijna ronde bladeren
en lange trossen bruingele bloemen. Deze plant

is ook in cultuur genomen. Bonman.
Calophyllum , een plantengeslacht van de

familie der Guttiferae, met een 60-tal soorten in

Australië, Zuid-Azië, Afrika en tropisch Amerika;
boomen met glanzende, stevige bladeren, bloemen in

trossen, en eenhokkige vruchten met één zaad. De
voornaamste is C. inophyllum, een kustbewoner van
Zuid-Azië, Polynesië en Oost-Afrika; een tamelijk

hooge boom met hard, roodachtig hout, kleine, glan-
zend donkergroene bladeren en groote, witte wel-
riekende bloemen. De ronde vruchten, zoo groot als

ccn pruim, kunnen zeer langen tijd in zee ronddrijven,

waarom deze boom in de beplanting van nieuwe
eilanden een groote rol speelt. De zaden bevatten 70%
groengeel, kwalijkriekend vet, dat in den Maleischen
Archipel als brandolie, als geneesmiddel, o.a. voor
rheumatiek en voor de bereiding van zeep dienst doet.

Zaden en olie worden thans ook naar Europa uitge-

voerd. Het hout werd ook ingevoerd, voornamelijk
uit Nieuw-Guinee, als Indisch mahagoni of rozenhout,

voor de meubelindustrie als inleghout en voor lam-
brizeering, maar heeft zich niet ingeburgerd. De hars,

uit den bast gewonnen, is in de geneeskunde als Balsa-

mum Mariae bekend. Op de Oost-Afrikaansche eilanden

levert C. tacamahaca ook hars. Eveneens C. brasi-

liense, waarvan men pleisters bereidt, en de West-
Indische C. calaba, van welker hars peru- en copaiva-

balsem samengesteld wordt. Laatstgenoemde soort

wordt ook voor windbeschutting aangeplant en levert

goed hout. Het hout van C. spectabile in Achter-

Indië gebruikt men voor masten, dat van C. Thorelli

en C. saigonense ook in Achter-Indië voor scheeps-

bouw en in meubelfabrieken. Bonman.
Calopogon, een orchideeën-geslacht, familie

Orchidaceae, standelkruiden, komt in Noord-

Amerika voor met vier soorten. > Groenbemesters.
Calorie, eenheid voor het meten van warmte-

hoeveelheden. Natuurkundige bepaling: hoeveelheid

warmte noodig om de temperatuur van één gram water
één graad te laten stijgen. Daar deze hoeveelheid
warmte nog afhangt van de temperatuur van het
water, wordt als juistere definitie voor de calorie

aangenomen: de hoeveelheid warmte om de tempera-
tuur van één gram water van 15° op 16° C te brengen.

Voor metingen tusschen 0° en 100° en die slechts een
nauwkeurigheid van 1% vereischen, volstaat de eerste

definitie. In dit geval is de hoeveelheid warmte noo-
dig om de temperatuur van M gram water te laten

stijgen van t,°C tot tj® C: M. (t2—

t

x) cal. Omgekeerd,
bij een afkoeling geeft M gram water M. (t2

—

1

2) cal

af aan de omgeving.
Als praktische en veel grootere eenheid wordt dik-

wijls gebruikt de groote calorie. Deze
heeft betrekking op één kilogram water, vandaar ook
kilocalorie genoemd. Deze eenheid is duizend
maal zoo groot als de kleine calorie.
Daar warmte een vorm van arbeidsvermogen is,

stemt er met één cal een zeker bedrag energie overeen
(het mechanisch aequivalent der calorie). Dit mecha-
nisch equivalent werd bepaald door Joule, Puluj,
Rowland. Het mech. aequivalent der 15° cal be-
draagt 426,9 g gew. X m = 4,186 X 107 erg = 4,184
Joule.

^
V. Itterbeek.

Calorifère, een buizenstelsel, waardoor warm
water, stoom of warme gassen stroomen, en dat daar-
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door warmte aan de omringende omgeving afstaat. Bij

te verwarmen lucht wordt deze door een ventilator

over de verwarmde oppervlakken geblazen. > Centrale

verwarming; > Warmeluchtoven.
Calorimeter, > Calorimetrie.

Calorimeterbom, > Bom(calorimetrische).

Calorimetrie omvat de verschillende natuur-

kundige meetmethoden voor het bepalen van warmte-

hoeveelheden of soortelijke warmten van vaste stoffen,

vloeistoffen of gassen. Deze metingen gebeuren door

middel van een calorimeter.
Voornaamste bekende calorimetrische methoden of

calorimeters:

1° Watercalorimeter (Mengingsmetho-

de). Wordt gebruikt voor vaste stoffen en vloeistoffen.

De eigenlijke calorimeter be-

staat uit een dunwandig koperen

vat (zie fig. 1), dat uitwendig

gepolijst is om de warmte-wis-

seling met de omgeving tegen

te gaan. De calorimeter is

geplaatst in een tweede, be-

schermend, koperen omhulsel,

waarvan het thermisch geïso-

leerd is door middel van stukjes

kurk. Verder bevindt zich in

den calorimeter een roerder en

Fig. 1. Watercalori- een thermometer. De calorimeter

meter; a) roerder, wordt gevuld met water of een
b) thermometer. andere vloeistof (aniline, toluol)

van bekende soortelijke warmte.

Om de soortelijke warmte van een bepaalde stof te

meten, wordt deze eerst gewogen, daarna op een tem-

peratuur S gebracht en daarna in een gewogen

hoeveelheid water van de temperatuur t gebracht.

Uit de eindtemperatuur x wordt de soortelijke

warmte afgeleid op grond van de formule: c = w
(t— t)/m (6> — t)

;
w stelt voor de massa van het

water en m de massa van de te meten stof. Voor de

juiste bepaling van c dienen correcties aangebracht

te worden voor de warmtewisseling met de omgeving

en de warmte-afgifte aan de verschillende calorimeter-

onderdeelen, zooals calorimetervat ,
roerder en onder-

gedompeld deel van den thermometer. In de practijk

stelt w de waterwaarde voor van den calorimeter, d.i.

de hoeveelheid water, waarvan de warmtecapaciteit

overeenkomt met de totale warmtecapaciteit van de

calorimeteronderdeelen: koperen calorimetervat, roer-

der en het ondergedompelde deel van den thermometer.
2° Afkoelingsmethode van Dulong en

Petit. Men bepaalt den tijd, dien de te meten stof

noodig heeft om af te koelen van een temperatuur tx

tot een temperatuur t2 . Deze afkoelingstijd wordt be-

paald in dezelfde omstandigheden voor een stof met

bekende soortelijke warmte. Door vergelijking van

deze afkoelingstijden kan de soortelijke warmte be-

rekend worden op grond van de volgende formule:

c = 1/m. [(M.C -f w) z/Z— w]; daarin beteekenen m
de massa der te onderzoeken stof; M en C de massa en

de soortelijke warmte der ijkingsstof, z en Z de afkoe-

lingstijden, w de waterwaarde van den calorimeter.

3° IJ s c a 1 o r i m e t e r. De oudst bekende ijs-

calorimeter is die van Lavoisier en Laplace (1780).

Het nieuwere bekende type is dat van Hermann (1834)

en Bunsen (1870).

Om 1 g ijs van 0° C in water van 0° C om te zetten

worden 79,67 cal 15° verbruikt. De ijscalorimeter

van Lavoisier en Laplace berust op deze

eigenschap. Om de soortelijke warmte van een bepaalde

stof te meten, wordt een hoeveelheid m van die stof

verwarmd tot t° C en daarna gebracht in gedroogd ijs

van 0° C. Stelt M de hoeveelheid gesmolten ijs voor,

dan wordt c gegeven door: c = 79,7. M/mt.

1 gram ijs bij 0° C heeft een volume van 1,0907 cm3
,

1 gram water bij 0° C heeft een volume van 1,0001 cm3
.

Wanneer het totale volume vermindert met 1 cm3 dan

is er 11,03 g ijs gesmolten. Op deze eigenschap berust

de ijscalorimeter van Hermann en Bunsen.
Aldus wanneer v de totale volume-vermindering voor-

stelt, wordt c gegeven door: c = 11,03x79,7 v/mt.

4° Electrische v e r g e 1 ij k i n g s me-
thode volgens Pfaundler. Wordt hoofdzakelijk

gebruikt voor het bepalen der

soortelijke warmte van zuivere

vloeistoffen en oplossingen.

De calorimeter van Pfaundler

(zie fig. 2) bestaat uit een

vat, analoog aan dat van den

watercalorimeter. In het vat

bevinden zich een stookdraad

uit platinazilver of uit een

andere legeering, een thermo-

meter en een roerder. De calori-

meter wordt gevuld met een

bepaalde hoeveelheid m van
de te meten stof. Men meet

de temperatuursverhooging

(r—t) teweeggebracht bij

een stooktijd van bepaalden
Calorimeter

duur. Voor gelijken stooktijd va“ Pfaundior; a
)
roer-

wordt de temperatuursverhoo- der> y thermometer,
ging (x'—t') gemeten van de

hoeveelheid m' van de ijkingsstof. c wordt gegeven

door: c = 1 /m. [(c'm' + w^. (*'— t*) /(r— t)— w]

;

w en w' zijn de waterwaarden, die betrekking hebben op

de eerste en de tweede meting.
5° Absolute elec-

trische methode
van Pfaundler.

De methode van 4° kan
gemakkelijk in een absolute

methode omgewerkt wor-

den. De warmte, ontwik-

keld door een electrischen

stroom van I Amp. in een

weerstand van R Ohm be-

draagt 0,239 I
2 R cal. Uit de

temperatuurstijging (t°),

verwezenlijkt gedurende z

sec in eenhoeveelheid vloei-

stof van m gram, volgt voor

de soortelijke warmte: c =
l/m.(0,239 I2 Rz /t—w).
Door Callendar werd

deze methode uitgebreid

voor een voortdurend sta-

tiormaire stroomende vloei-

stof. Men moet dan ken-

nen het temperatuursver-

schil tusschen de vloeistof,
. „ , .

die in den calorimeter Fi
§/

3 - Calorimeter voor

i metalen. A is net blok
stroomt en de uitstroo-

metaal.
mende vloeistof. Daaren-

boven moet de stromingssnelheid bekend zijn.

6° Calorimeter voor metalen (fig. 3).

Een blok A van het te meten metaal bevindt zich
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in een koperen cylinder voor goede thermische
geleiding. Aan het blok A kan warmte afge-

geven worden door middel van een stookdraad. De
temperatuursstijgingwordt gemeten met een weerstands-
thermometer. Het geheele stelsel hangt in een reser-

voir, dat vóór de meting gevuld is met een bepaald
gas (waterstof of helium). Dit gas dient om het blok
de temperatuur der omgeving te laten aannemen. On-
middellijk vóór de meting wordt het gas weggepompt.
Uit de hoeveelheid toegevoerde warmte en de gemeten
temperatuursverhooging wordt de soortelijke warmte
van het metaal afgeleid. Deze methode wordt vooral
bij lage temperaturen gebruikt.

7° Damp- of condensatiecalori-
meter van Joly en Bun-
sen. Wanneer 1 gram wa-
terdamp van 1 at conden-
seert als water van dezelfde

temperatuur, komen er 539,1

cal vrij. Een massa M van
een bepaalde stof, opge-

hangen in een reservoir,

(zie fig. 4), wordt van een

temp. t0 gebracht op een

temperatuur t door middel
van stoom, komend van ko-

kend water. Indien w het

gecondenseerde water voor

stelt, wTordt c gegeven door

c = 639,1 w/M (t—

1

0).

De meettechniek toepas-

selijk voor gassen is geheel

verschillend van deze ont-

wikkeld voor vaste stoffen

en vloeistoffen; > Soorte-

lijke warmten van gassen

L i t. : F. Kohlrausch,
Lehrbuch der praktischen

F. Itterbeek.

Fig. 4. Calorimeter van
Joly en Bunscn.M — massa.

Pbysik (Leipzig 1930).

Calorische waarde is de hoeveelheid kg cal,

die ontstaan bij de verbranding van 1 kg vaste stof of

vloeistof of, wanneer het gassen betreft, van 1m3 van het
gas. Wanneer de gevormde waterdamp condenseert en

zijn warmte afgeeft, spreekt men van calorische boven-
waarde. In de practijk gaatmeestal dewaterdamp zonder
condensatie, dus zonder warmte af te staan, de lucht

in. Men spreekt dan van calorische benedenwaarde.
Hieronder volgt een lijstje der calorische waarden

van diverse brandstoffen.

Calorische

bovenwaarde
Calorische

benedenwaarde

Steenkool (variee-

rend al naar gelang

soort en plaats van
herkomst)
Cokes

.

7.000—

8.000

6.000—

7.000

6.700—7.700

Bruinkool (zeer va-
rieerend) 6.000—5.600 4.600—5.150
Turf 3.600—4.000 3.100—3.600
Hout ca. 4.000 ca. 3.650
Stookolie ca. 10.300 ca. 9.800
Gasolie ca. 10.800 ca. 10.100
Benzine 11.150 10.350
Benzol 10.000 9.600

'

i

de Wilde.

Calorische waarde in de warmteregelings- en
voedingsleer. De warmtehoeveelheid, die bij de
verbranding van het voedsel in het lichaam ontstaat,

wordt gemeten naar het aantal cal. In de voedingsleer

wordt met groote cal rekening gehouden. De maxi-
mum-arbeid, het mechanisch aequivalent, wordt echter

in het levende organisme niet bereikt; de geleverde

arbeid is ongeveer 4 maal kleiner. Volgens Rübner is

het nuttig effect der verbranding in het dierlijk

lichaam voor 1 g eiwit 4,1 cal, voor 1 g vet 9,3 cal en

voor 1 g koolhydraten 4,1 cal. De cal zijn niet alleen

noodig voor de warmtcregeling d.w.z. om het lichaam
een constanten warmtegraad te doen behouden, maar
ook voor de stof- en krachtwisseling. Voortdurend
immers worden lichaamsbestanddeelen, huidschilfers,

haren, vet, bloed en cellen vervangen of in groeitijd

en herstelperiodes toegevoegd, waarvoor dan het

voedsel (eiwit, vet en koolhydraten) moet worden
omgezet en in het lichaam opgenomen (geassimileerd).

Men noemt dit de stofwisseling.
Voor de krachtwisseling, de werk-

zaamheid van spieren, hart, ingewanden, enz. wordt
eveneens een groot aantal cal verbruikt. Het gemid-
deld cal-verbniik van een volwassen mensch is vol-

gens Pettenkofer en Voit ongeveer 3 000 per dag. Dit
wisselt echter sterk met het lichaamsgewicht en de

verrichte hoeveelheid arbeid. Daar het arbeids-

equivalent van 1 cal = ca. 425 kgm is, zou dus theore-

tisch een volwassen man per dag een arbeid van
1 275 000 kgm arbeid kunnen presteeren; in werkelijk-

heid is dat veel minder en blijft het om reeds genoemde
redenen en omdat warmteregeling en stofwisseling

hun aandeel van de calorieën opeischen, beneden
300 000 kgm. Hij volstaat dan, wat voedselgebruik

betreft, met ongeveer 100 g eiwit, 50 g vet en 500 g
koolhydraten. Toch kunnen in ons voedsel de hier

genoemde hoeveelheden aanwezig zijn, zonder dat deze

de daaraan evenredige waarde aan cal voor ons orga-

nisme leveren, omdat niet alle voedsel door iedereen

even goed verbrand en opgenomen (verteerd) wordt;

het maakt bijv. een groot verschil of men het voedsel

rauw of gekookt gebruikt.

Onderstaande tabel geeft aan de hoeveelheden
water, eiwit, vet en koolhydraten in een aantal versche

levensmiddelen aanwezig, benevens het aantal daaraan
evenredige calorieën, dat door het lichaam kan benut
worden. Bij deze getallen is er rekening mede gehouden,
dat met de bereiding van het voedsel en met de men-
schelijke ontlasting een gedeelte ongebruikt teloor

gaat en dus geen cal levert.

De volgende levensmiddelen bevatten op 100
deelen:

Wa-
ter

Ei-

wit
Vet

Kool-
hy-

draten

Calo-

rieën

Dierlijke voedings-

middelen:

volle melk .... 87,5 3,4 3,6 4,8 62
taptemelk .... 91 3,2 0,8 4,9 41
boter 14 0,9 83 0,5 780
vetkaas 36 27 30 2,5 404
wrongel 48 26 7 3,5 182
ei 74 14 11 160
rundvleesch, mager 76 21 1,5 — 100

„ ,
vet . 64 17 27 — 330
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Wa-
ter

Ei-

wit
Vet

Kool-

hy-
draten

Calo-

rieën

kalfsvl., mager. . 79 20 0,8 — 90

varkensvleesch . . 72 20 7 — 145

kip 70 19 9 — 160

schelvisch .... 81 17 — — 70

haring 81 10 7 — 110

Plantaardige voe-

dingsmiddelen:

tarwemeel . . . 15 10 1 76 360

roggemeel .... 14 11 2 71 360

tarwebrood . . . 38 7 1 43 210

roggebrood . . .

rijst

44 6 0,5 48 220

13 9 0,7 76 350

erwten 14 26 2 55 340

aardappels . . . 76 2 — 22 98

koolrapen .... 91 1 — 3 28

savoyekool . . . 87 3 — 6 42

spinazie 90 3 — 3 32

appel 84 0,4 — 14 68

L i t . : dr. E. Craraer, Hygiene für Studierende und

Aerztc (Leipzig); dr. R. H. Saltet, Voordrachten over

Gezondheidsleer. Droog.

Calosoma, > Poppenroover.

Calosteinna, een tropisch plantengeslacht van

de familie der Amaryllidaceae, narcis-

achtigen, in Oostelijk Australië, heeft trechtervormige

roode, gele of witte'bloemen, en besvormige vrachten.

Het zijn sierplanten, waarvan vele in cultuur zijn.

Calothamnus, een plantengeslacht uit West-

Australië van de familie der M y r t a c e a e, met

levendig gekleurde, ver uit de bloemen stekende meel-

draadbundels. Als koude kasplanten zijn de leden

van dit geslacht zeer gewild.

Calotropus, > Sodomsappel.

Calottc, bovenste gedeelte van een koepelgewelf.

Calotypie was het eerste fotografische procédé,

dat op papier vervaardigd werd, waardoor de grondslag

gelegd werd van de hedendaagsche fotografie. Talbot

belichtte op papier in plaatsvan op glas en ontwikkelde

zijn calotypieën met galnotenzuur.

Calpc (a n t. g e o g r.), berg aan de Straat van

Gibraltar, met de Abila op de Afrikaansche kust „de

zuilen van Hercules”.

Calprenède, Gautier de Costes de
1 a, Fransch romanschrijver, * 1610 te Cahors (Quercy),

f 1663 te Parijs. Hij schreef een aantal avonturen-

romans, doorspekt met galante tafereelen, die meestal

in een historisch kader worden geplaatst.

Werken: Cassandre (10 dln. 1642—1645) ; Cléo-

p&tro (12 dln. 1647—1658) ;
Faramond ou 1’Histoire de

France (12 dln. 1661—1670 ;
voortgezet door Pierre de

Vaumarière).
Calpurnia, 1° Caesars gemalin, waarschuwde

hem op den Idus van Maart 44 v. Chr. > Caesar (3°);

> Calpurnius (1°);

2° Derde gemalin van Plinius den Jongeren; met

hem in Bithynië.

Calpurnia, L e x, wet van den Rom. volks-

tribuun Lucius Calpurnius Piso Frugi, 149 v. Chr.

stelde de eerste q u a e s t i o perpetua in,

blijvend gerechtshof voor een bepaald soort misdrijven;

in dit geval: de pecuniis repetundis:
in zake geldafpersingen. Davids .

Calpurnius, plebejisch geslacht, op het einde

der Rom. Republiek op den voorgrond tredend.

Daartoe behoorden de sedert Augustus patricische

Pisones. De bekendste Calpumii zijn: 1° Lucius
C. Piso Caesoninus, vader van Caesars

vrouw Calpurnia, tegenstander van Cicero.

2° Gaius C. Piso Frugi, huwde Cicero’s

dochter Tullia.

3° G n a e u s C. Piso, zoon van den vorige,

in 18 stadhouder van Syrië, tegenstander van Germa-

nicus, die hem uit zijn provincie verbande; in 20 aan-

geklaagd te Rome, moest C. zich dooden.

4° Gaius C. Piso smeedde in 65 een samen-

zwering tegen Nero, die mislukte; C. moest zich dooden.

5° Lucius C. Piso Frugi Licinianus,
door keizer Galba tot zijn opvolger aangewezen;

tegelijk met deze 4 dagen later door Otho’s aan-

hangers gedood (69).

6° Titus C . Siculus, bucolisch dichter

onder Nero. Davids .

Calque noemt men een teekening, welke óf recht-

streeks op doorzichtig papier of linnen is vervaardigd,

óf is verkregen door het overtrekken van de lijnen van

het origineel, waarop men dat papier of linnen heeft

gelegd. Calques worden hoofdzakelijk gebruikt voor

het maken van > lichtdrukken.

Calqueeren is het maken van een teekening

(calque) op calqueerpapier of -linnen; het eerst-

genoemde is goedkooper en men kan er gemakkelijker

op teekenen, doch het laatstgenoemde is veel duur-

zamer.

Calsabigi, R a n i e r i, Jtal. schrijver, * 1715

te Livorno, f 1795 te Napels, voornamelijk gekend

als auteur van de libretti van Gluck’s opera’s.

Calster. Martin van, beeldhouwer en

schilder te Mechelen; * ca. 1570, f 1628. Hij was in

1627 deken van het St. Lucasgilde te Mechelen;

werkte vooral voor kerken.

L i t. : E. Neeffs, Hist. de la peinture a Malines (1876).

Caltaqirone, stad in de provincie Catania

(Sicilië) op twee steile heuvels, 610 m boven zee,

38 540 inw. (1921). Oud kasteel. Fabrieken van terra-

cotta. Tarwebouw; zwavel.

Caltanisetta, 1° provincie op Zuid-

Sicilië, 2 107 km2
, 259 170 inw. (1931), 122 per km2

,

22 gemeenten. Tarwe; zwavel.

2° Hoofdstad der provincie C., 51 609 inw.

(1931), 580 m boven zee. Bisschopszetel. Veel handel

(zwavel), rijke landbouw. In de nabijheid het klooster

Badia di S. Spirito (1154). Vele minerale bronnen

en slijkvulkanen. Eeere.

CaJtha, > Dotterbloem.

Calumbawortel, bijwortel van Jateorrhiza

Calumba, een hooge klimplant, die tusschen 11° en 19°

Z. in O. Afrika voorkomt. Citroengele schijven, mid-

dellijn ong. 8 cm, dik 2 cm, bevatten zetmeel, kalium-

nitraat, calciumoxalaat, alkaloïden en bitterstoffen.

Gebruikt in de geneeskunde.

L i t. : Ned. Pharm. Ed. V.

Caluptra (< Gr. kaluptein = bedekken), linnen

hoofddoek, in de Homerische tijden door de vrouwen

o.m. bij rouw gebruikt; kon ook als sluier voor het

aangezicht neergehaald worden en viel over achter-

hoofd en schouders.

Calusa, uitgestorven stam der > Indianen van

Noord -Amerika, Zuid-Oostelijk gebied; Zuid-West-

kust van Florida.

Caluwaert, Philemon, doelbewust,
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Vlaamschgezind schrijver van liederen, novellen en
zangspelen uit en voor het volk. * 30 Aug. 1865 te

Heist-op-den-Berg, f 22 Oct. 1899 te Booischot.
L i t. : J. Bouchery, Leven en werken der Zned.

schrijvers (afl. III, 184).

Calvados, dept. in Normandië (Frankrijk),

opp. 5 693 km2
,
401 366 inw. (1931), 70 per km2

;

hoofdstad Caen. Het laagland bij het Kanaal loopt in

het Zuid-Westen op tot 350 m. Zeeklimaat. Landbouw
1
/3 ,

veeteelt 1
/2 van het gebied. Tarwe, haver, gerst,

rundvee, paarden. Ooft, cider. Ijzer, hoogovens,
textiel. Visscherij. Badplaatsen (Deauville). In het
Oosten het Pays d’Auge (krijt), naar het Westen het
Juragebied van Caen en het Liasgebied van Bessin.
L i t. : A. Nicolas, Le Calvados agricole et industriel

(Parijs 1918). Eeere.
Calvaert, D e n y s, schilder; * 1540 te Antwer-

en, f 1619 te Bologna. Ging vroeg naar Italië,

estudeerde er dusdanig de groote meesters, dat zijn

werk volkomen veritalianiseerd werd. Vestigde zich

tc Bologna, waar hij een school stichtte en talrijke

leerlingen kreeg. In zijn meeste wTerken (die zeer glad
en emaille-achtig zijn), daar ter stede bewaard, is nog
maar nauwelijks Vlaamsche invloed te ontdekken.
L i t. : de Haerne, Calvaert (Gent 1847) ;

O. Holland
(1905) ;

PArte (1909) ;
v. Wurzbach, Nied. Künstlcrlex.

Schretlen.

Calvaire, > Calvarieberg.

Calvarië, Jerusalem.

Calvarieberg is een op een verhooging gelegen

steenen of metalen (zelden houten) kruisbeeld, meestal
omgeven met Maria, H. Joannes Evangelist en andere
personen, welke door Evangelie of overlevering onder
het kruis van Christus hebben gestaan. Meestal komen
ze in de buurt van de kerk of op kerkhoven voor en
niet zelden worden er een of meerdere lampen bij

brandend gehouden. Vooral de tijd der laat-Gotiek

is rijk aan c. De belangrijkste komen in Bretagne
en Normandië voor. Knipping.

Calvé, ziekte van, ook ziekte van Calvé-
Legg-Perthes genaamd, is een afwijking aan het heup-
gewrichtvan aetiologisch nog onverklaarden oorsprong.

De ziekte treft vooral kinderen van 5 tot 10 jaar.

Zij uit zich door hinken, pijn en beperking der beweeg-
lijkheid van de heup. Zij is uitsluitend door Röntgen-
onderzoek te herkennen en dan gekenmerkt door
veranderingen in den kop van het heupbeen nl.

afplatting en verbreeding. Bijna steeds volgt genezing
zonder blijvende stoornissen. Heukensfeldt Jansen.

Calverley, Charles Stuart, Engelsch
vertaler en dichter vooral van parodieën. * 1831,

f 1884. Zoon van Anglicaansch geestelijke, student
te Oxford en Cambridge, advocaat. Verses and Trans-
lations (1861) en Fly Leaves (1872). Zijn parodieën
op Tennyson en Browning en Macaulav zijn geestig

en raak. De Ode to Tobacco is nog altijd beroemd.
Pompen.

Calvele d’Estrclla, Juan Christoval,
Spaansch schrijver in de 16e eeuw. Vergezelde
Philips II op zijn huldigingsreis door do Nederlanden
(Sept.—Oct. 1549). In El felicissimo viaje del Principe
Don Phelipe (Antwerpen 1552) gaf hij verslag van dien
tocht. Deze eerste proeve van Nederlandsche plaats-
beschrijving is van beteekenis voor de medegedeelde
zeden en gebruiken. Cornélissen.

Calvi, stadje van 2 600 inw. aan de Noord-West-
zijde van Corsica (42° 33' N., 8° 46' O.). Oude kathe-
draal. Visscherij, olijfolie. Wordt, evenals meerdere

andere plaatsen, genoemd als geboorteplaats van
Columbus.
Calvinisme is de leer, zooals die in hoofdzaak

door Calvijn is opgezet. Leer. Voornaamste bron zijn,

met de geloofsbelijdenissen, de Institutiones (uitgave

1559), bestaande uit vier boeken: 1° Over de kennis
van God den Schepper, 2° over de kennis van God den
Verlosser in Christus, 3° over het middel om de genade
Gods deelachtig te w’orden, 4° over de heilige, algemee-
ne Kerk. Het ligt voor de hand, dat Calvijn ’s leer in

veel punten overeenstemt met die van Luther. Ook
voor Calvijn geldt als eenige geloofsregel de II. Schrift,

bij welker lezing de religieuze ervaring, d.i. een inner-

lijk getuigenis van den H. Geest, de echtheid en den
zin daarvan begrijpen doet. De erfzonde heeft de
menschelijke natuur totaal bedorven, zoodat de mensch
niet langer tot eenig geestelijk goed in staat is. Van
een vrijen wil of een intrinsieke heiliging is geen sprake
meer. De rechtvaardiging blijft iets uitwendigs, een
niet-toerekenen onzer zonden door het vertrouwen,
dat Christus deze met Zijn onschuld en verdiensten

bedekt. Gelijk Luther leerde ook Calvijn de absolute

praedestinatie met dit verschil, dat Luther daarover
het liefst zweeg en Calvijn elke gelegenheid aangreep,

om deze leer in al haar consequenties naar voren te

brengen. Luther kon in zijn verlossingstheologie het
„decretum horribile” niet gebruiken, voor hem was
God bijna uitsluitend de zaligmaker en hij vroeg zich

af: De mensch is gevallen, hoe wordt hij verlost ?

Calvijn zag God veeleer als de koning van majesteit

uit het O. T., bij hem gold als principe: Is het overeen

te brengen met de souvereiniteit Gods? Wordt Gods
eer daardoor bevorderd? Zien we de wegen van de
twee hervormers reeds hier uiteengaan, nog duide-
lijker blijkt dit bij de beschouwing van beider leer over
de Kerk en de sacramenten. Kwam Luther, na ieder

Christen tot priester en leeraar te hebben verheven,
door de verwarring noodgedwongen tot een staatskerk

met den vorst als hoofd, Calvijn w’ist van Luther’s

ondervinding te profiteeren en ondenvicrp de geloovi-

gen aanstonds aan een krachtig gezag: het zgn. pres-

byteriale stelsel, volgens hetwelk de geloovigen de
hen besturende macht, den kerkeraad, kiezen. Laat
Luther dus zijn Kerk door den staat absorbceren,

Calvijn streeft ernaar den staat in de Kerk te laten

opgaan (o.a. Nederland) of als hij de overmacht niet

kan krijgen, zijn Kerk als een staat naast den staat to

laten optreden (Frankrijk). Evenals Luther nam ook
Calvijn twee sacramenten aan: Doopsel en Avond-
maal, maar Luther bleef daarbij altijd een zekere
sympathie voor de Biecht bewraren. Wordt door Luther
het sacrament in het algemeen verlaagd tot een
symbool ter versterking van het geloofsleven, voor Cal-
vijn is het een teeken, waardoor de sacramenteele
genade wordt beteekend. Luther handhaaft streng de
noodzakelijkheid van het Doopsel, voor Calvijn is

dit in zooverre niet noodzakelijk ter zaligheid, dat
men hen, die dit niet kunnen ontvangen, daardoor nog
geenszins als verloren mag beschouwen. In de avond-
maalsleer verwierp Calvijn de door Luther voorgestane
lichamelijke tegenwoordigheid; Calvijn beschouwt
het H. Sacrament als een genadegave, wraarbij een
geestelijke vereeniging plaats heeft van den ontvanger
met het lichaam van Christus in den hemel en een
bijzondere kracht van Christus tot hem uitgaat. Calvijn
verwijdert de Katholieke elementen, die bij Luther
nog genade hadden gevonden. Geen liturgische gebrui-
ken, feestdagen, beelden en religieuze voorstellingen
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meer, de godsdienstoefening bestond enkel nog uit

prediking, gebed, psalmengezang; de avondmaals-

viering werd beperkt tot viermaal in het jaar. Toch

vindt men in het Calvinisme, meer dan in het veel

quietistischer Lutheranisme, waar de geloovige alles

liever aan God overlaat, een sterken nadruk glegd

op de beoefening der goede werken. Predikt Luther

enkel een rechtvaardigingszekcrheid, Calvijn gaat

verder. Hij verkondigt onomwonden een zekerheid

van eeuwig heil, maar een gepredestineerde moet zich

in zijn strijd voor God, in de verrichting der goede

werken van zijn uitverkiezing bewust worden. Vandaar

de invloed van het Calvinisme op het godsdienstig

wereldgebeuren, vandaar hun godsdienstig enthousias-

me in tegenstelling met de laksheid der Lutheranen,

die alles aan de wereldlijke overheid overlietenvan-
daar ook hun succes bij de bestrijding van de Katholieke

Contra-Reformatie. In die trouwe vervulling van

beroepsplichten, in dat gebruiken der aardsche goede-

ren tot bevordering van Gods eer door de Calvinisten

zien velen een der factoren, die tot het ontstaan van

het moderne kapitalisme hebben meegewerkt, maar deze

bewering wordt door anderen niet aanvaard (zie k. 698).

Verbreiding. Deze leer maakte vanuit Genève

groote veroveringen. Zvvingli’s tegenstand in Zwitser-

land was spoedig overwonnen (Consensus Tigurinus

van 1649, Consensus Genevens is van 1554, 2e Helve-

tische Confessie van 1564). In Frankrijk kregen de

Calvinisten, ondanks de tegenwerking van de Liga

en de bekeering van Hendrik IV tot het Katholicisme,

toch in zooverre vasten voet, dat hun bij het Edict

van Nantes (1598) bijna een eeuw lang een tamelijk

uitgebreide godsdienstvrijheid werd verleend. In

Nederland werd het Calvinisme staatsgodsdienst;

eiken tegenstander werd het zwijgen opgelegd. Enge-

land bracht wel Calvinistische elementen in zijn

Anglicanisme, maar het vasthouden aan de hiërarchie

aldaar was met het presbyteriale Calvinisme onver-

eenigbaar. Schotland bleek vruchtbaarder bodem.

Hier boekte de strenge Calvinist John Knox groote

successen (Schotsche Confessie van 1560). Ook Polen,

Bohemen, Moravië, Hongarije, Transsylvanië telden

spoedig talrijke aanhangers. Zelfs Duitschland, de

bakermat van Luther, kon zijn grenzen voor het Cal-

vinisme niet gesloten houden. Bremen ging over in

1562, gevolgd door Anhalt (1595), Hessen-Kassel

(1604), het keurvorstendom Brandenburg (1613).

Keurvorst Frederik III omhelsde openlijk het Calvi-

nisme (1662).

L i t. : Een opsomming, tot 1931 bijgewerkt, geeft dr.

J. de Jong in zijn Handboek der Kerkgeschiedenis

(II 21932, in de noten op blz. 229-237) ;
hieraan toe te

voegen : J. Lammertse Lz., C. en Ce. (1932). Wachters.

Als alle menschelijke leersystemen heeft het Cal-

vinisme, vooral in den laatsten tijd, een vrij sterke

ontwikkeling doorgemaakt, al zijn de meeningen

omtrent den omvang dier evolutie sterk verdeeld onder

de Calvinisten zelf. Er zijn er zelfs, die haar volstrekt

ontkennen. Een zekere schroom tegenover Calvijns

verregaande meeningen valt niet te ontkennen, waar

de geesten door rationalisme en modernisme weeker,

minder heldhaftig geworden zijn ten opzichte van de

belijdenis van het bovennatuurlijke. Vandaar grootcr

mildheid in de beoordeeling van het lot der zondaren

en der genadebedeeling bij de neo-Calvinisten;

minder bravour in de erkenning van Gods willekeur

in het wereldbestuur; evolutie tot in de openbaring

Gods. «/. Sassen.

Calvinistische Studcntonbeweging (afk.

C.S.B.), > Protestantsch Jeugdwerk op Geref. grond-

slag.

Calvisius, S e t h u s, Latijnsche vervorming

voor Seth Kallwitz, Duitsch componist

en muziektheoreticus, * 21 Febr. 1556 in Thüringen,

f 24 Nov. 1615 te Leipzig. C. was achtereenvolgens

muziekleider der Paulinuskerk te Leipzig (1581),

cantor ter Schulpforta (1582) en van 1594 tot zijn dood

cantor der Thomasschule. In zijn theoretische werken

(bijv. Compendium musicae practicae pro incipien-

tibus) helpt hij het contrapunt tot harmonieleer om-

zetten. Schreef talrijke composities, waarvan vele

nog in hs. ter Thomasschule, bijv. Hymni sacri 4 voc.

(1594), Tricinia, auserlesene Deutsche Lieder (1603).

L i t. : K. Benndorf, S. C. als Musiktheorctiker

(Vierteljahrsschrift f. Musikwiss. 1894) ;
R. Wustmann,

Musikgeschichte Leipzigs. Lenaerts.

Calvitics, > Kaalhoofdigheid.

Calvo, C ar los, Argentijnsch diplomaat en

rechtsgeleerde. * 1824 te Buenos Aires, f 4 Mei 1893

te Parijs. C. verbleef als gezant in Europa, en was

medestichter van het Instituut voor Volkenrecht te

Gent (1873). De Calvo-doctrino ontkent aan de

vreemde staten het recht van gewapende interventie

tot steun van private schuldvorderingen.

Voorn, werk: Le droit internat, théorique et

pratique (6 dln. 1887—’96). V. Houtte.

Calvocoressi, M i c h e 1, publicist op muziek-

gebied, * 2 Oct. 1877, leefde eerst in Parijs, sedert

den oorlog in Londen. Schreef over Russische muziek,

o.a. biographieën van Moessorgskij (1908) en Glinka

(1911) en vertaalde de orchestratieleer van Rimskij

Kórsakow in het Fransch.

Calvus, > Licinius.

Calvijn (Cauvin, Chauvin, Calvinus), J e a n,

Protestantsch theoloog, reformator en staatsman.

* 10 Juli 1609 te Noyon in Picardië, f 27 Mei

1564 te Genëve.

Leven van C. Zijn jeugd en omzwer-
ving. Hij was de zoon van Gérard C., een advocaat,

vooral in dienst van het kapittel van Noyon, en van

JeanneLefranc uit

het diocees Kame-
rijk, die haar 4

zoons en 2dochters

’n goede Kath. op-

voeding gaf. Jean

kreeg als jongen

van 12 jaar een

beneficie en er is

geen doorslaande

reden om te be-

weren, dat hij de

als regel daar-

mee samengaan-
de kruinschering

niet ontving. In

Parijs bezocht hij

eerst het Collége

de la Marche, later

dat vanMontaigu,
waar hij door den
rector Natalis Beda, den tegenstander van Erasmus

en van do Humanisten, in de middeleeuwsche methode

van onderwijs en in de scholastiek werd ingewijd.

Scheen hij eerst den weg der theologie te willen gaan,

plotseling veranderde hij van plan, waarschijnlijk
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niet zonder invloed van zijn vader, die wegens een
conflict met liet kapittel van Noyon geëxcommuni-
ceerd was, en ging te Bourges, later te Orleans rechten
studeeren. Maar ook deze studie bleef onvoltooid,
hij brengt het slechts tot het licentiaat en keert dan
naar Parijs terug, om zich aan de door Frans I nieuw-
opgerichte Humanistische school, het latere Collége
de France, op de studie der letteren toe te leggen.

Zijn zgn. bekeering („tot zijn eigen ideeën”, voegt
Brunetière eraan toe) valt zeker vóór het jaar 1634,
toen hij zich openlijk van de Kerk afscheidde, maar
blijft overigens vrij duister. Nu eens duidt C. op een
langzaam psychisch proces met als eindresultaat het
verlaten van de Moederkerk, dan weer op een Damas-
kus-overgang van Paulus, een soort herhaling van
Luther ’s ontdekking in den kloostertoren. Hoe het
ook zij, begrijpelijk zullen verschillende gebeurtenissen
en personen daarop hebben ingewerkt. Het bekend
worden zijner ideeën dwong C. tot een leven van rond-
zwerving. In de jaren 1633 tot 1536 vinden we hem
achtereenvolgens te Noyon, waar hij in 1534 afstand

deed van de hem geschonken kerkelijke beneficies

(en waarschijnlijk wegens ordeverstoring van een
Kath. godsdienstoefening in de kathedraal een tijdlang

in de gevangenis van het kapittel werd opgesloten),

Parijs en verschillende andere plaatsen; ten slotte

te Ferrara als gast aan het hof van de reformatorisch -

gezinde hertogin Renata, en eindelijk te Genève.
Eersteverblijfte Genève, 1536—1538.

Ferrara had hij op verlangen van Renata ’s echtgenoot
Hercules II van Este, ingevolge diens actie tegen de
nieuwe leer, moeten verlaten. Op zijn tocht naar
Straatsburg of Bazel bleek door den oorlog van Frans I

en Karei V de weg versperd en arriveerde hij einde

Juli 1536 te Genève. Zijn voornemen om daar slechts

één nacht te blijven werd verijdeld door het dringende
beroep van Willem Farel op C.’s steun bij het hervor-

mingswerk in die stad. Hieruit blijkt, dat de Protes-

tantiseering van Genève reeds vóór C. begonnen was.
21 Mei 1636, dus voordat C. er een voet gezet had,
had de raad plechtig verklaard onder de Evangelische
wet te willen leven. C. heeft echter op deze stad
zijn stempel gedrukt, hij heeft Genève gemaakt tot

het uitgangspunt van een nieuwe richting in het
Protestantisme. Zijn eerste poging daartoe mislukte.
Eerst na een strijd van 20 jaar zou hij als triomphator
voorgoed de stad beheerschen. De reden daarvan ligt

in de hooge eischen, die C. stelde. Hij was niet tevreden
met een reformatie enkel op kerkelijk terrein, ook de
staat en het private leven der burgers werden daarin
betrokken, hij wilde niet meer of minder dan een
theocratisch regiem. Dit beginsel, dat in zich gezond
kan zijn, was in dit geval niet te aanvaarden, omdat C.

uitging van een valsche leer. Nauwelijks was hij

aangesteld tot predikant en professor in de theologie,
of hij nam het heele stadsbestuur in handen en legde
den raad een serie van 21 artikelen voor, betreffende
de organisatie der Kerk en de handhaving der tucht,
benevens een geloofsbelijdenis, die door den raad en
door de burgers moest worden bezworen. Zijn wil
werd weliswaar wet, maar de uitvoering stuitte, mede
door de inmenging van het machtige Bern, op zooveel
bezwaren, dat de raad tenslotte Farel en C. met
verbanning bedreigde, als ze geen concessies in meer
Lutherschen geest deden (behoud van meerdere
feestdagen, van het gebruik van ongedeesemd brood
bij het Avondmaal). Ze weigerden en C. begaf zich op
uitnoodiging van Butzer, Capito en Sturm naar

Straatsburg, waar hij de eerste pastoor werd van de
ca. 1 600 gevluchte Fransche Protestanten. Van zijn

heengaan en de verademing der Katholieken maakte
kardinaal Sadoletus gebruik om in een brief aan raad
en burgers dezen tot terugkeer in de H. Moederkerk te

bewegen (18 Maart 1539). In een lang antwoord, niet

zonder heftigheid en persoonlijke aanvallen, wist C.
het gevaar te bezweren. Van Straatsburg uit nam hij

deel aan de godsdienstgesprekken van Hagenau (1540),
Worms en Regensburg (1541), waar hij kennis maakte
met de kopstukken der Reformatie (Mclanchton,
Karlstadt) behalve Luther, dien hij nooit gezien heeft,

en zoodoende op de hoogte kwam van het oordeel
van andere mannen omtrent de Reformatie-beweging.
Intusschen had de regeerende partij in Genève de
politieke, zoowel als de godsdienstige onafhankelijk-
heid der stad aan Bern opgeofferd. De verkiezingen
van 1540 vielen daardoor gunstig voor C. uit en al

duurde het nog een jaar, voordat C. zijn definitief

besluit nam, 13 Sept. 1541 werd de balling met open
armen ontvangen. Hij kwam niet alleen, maar met
de weduwe van een bekeerden Wederdooper uit Straats-

burg, Idelette van Buren, met wie hij in 1540 gehuwd
was.

Tweede verblijf te Genève. Aan-
stonds legde hij den raad zijn „Ordonnances ecclé-

siastiques” voor, waarbii 4 ambten werden ingesteld:

herders, leeraars, ouderlingen en diakens. Over de
handhaving van deze ordonnanties zou met het
ministerium verbi, bestaande eerst uit 6 predikanten,
later uit 20, een consistorie, waartoe 12 ouderlingen
behoorden, waken. Deze werden onder C.’s leiding

een waar schrikbewind, waarbij in 4 jaar tijds 58 perso-
nen werden ter dood gebracht (o.a. Raoul Monnet,
Michaël Servet) en 76 in ballingschap gezonden (o.a.

Hiëronymus Bolsec). Alles, wat de Protestant in de
middeleeuwen verafschuwde (pijnbank, spionnage-
systeera), werd ook te Genève toegepast. Nog eenmaal
veroorzaakte de ontevredenheid der burgers een
crisis, maar met den steun van het steeds toenemende
aantal refugié ’s wist C. te triomfeeren. Van 1655
tot zijn dood was hij de Lycurgus in het Gereformeerde
Sparta, de onverbiddelijke paus in het Rome van het
Protestantisme. In 1559 verzekerde hij door de oprich-
ting van een theologische hoogeschool, met zijn opvol-
ger Theodorus Béza als professor, den blijvenden
toevoer van Calvinistische predikanten. Na lang-

durige ziekte en veel lijden stierf hij. Zijn vrouw
was hem in 1549 voorgegaan.

Karakter van C. G. was een man met een energieken
wil en een zeldzame werkkracht. Als redenaar had
hij niet het meesleepende, populaire, demagogische
van Luther en was daardoor minder geschikt om een
revolutie te ontketenen, maar hij drong dieper in de
zaak door, streed met de wapens van een doodelijke
logica en bezat meer organisatorisch talent. Ligt er
in het gelaat van den Wittenberger een gemoedelijke
trek, het strakke gezicht van C. doet niet sympathiek
aan en wekt reeds het vermoeden, dat bij dezen man
het menschelijk gevoel geen groote rol speelde. Zijn
leven was overigens zonder eigenbelang, sober en
streng. Wat men over de uitspattingen in zijn jeugd
heeft geschreven, is laster. Maar hij was trotsch,
driftig en wraakzuchtig. Zijn eigen oordeel alleen had
waarde. Voor dat oordeel moest alles, ook de Kerk
met haar roemrijk verleden van zooveel eeuwen,
wijken. En wee dengene, die hem gedwarsboomd had.
Voor hem bestond bij C. geen clementie. Het is, of
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hij de groote heerlijke wet der liefde van het

Evangelie niet kende. Tïij had zoodoende meer de

ziel van een sectaris dan van een apostel. De stijl

van zijn werken is forsch, maar kleurloos en droog.

In sommige geschriften, vooral de polemische, slaat

hij een anderen toon aan. Dan ligt er bezieling in

zijn woorden en beginnen de zinnen te bruisen, maar

dan stroomen ook de scheldwoorden, die men van zoo’n

stijven, statigen man niet verwachten zou. Maar hij

is groot door zijn meesterschap over de Fransche taal,

evenals Luther dat was over de Duitsche, groot als

organisator van het Protestantisme, dat ondanks

zijn afwijking van de Katholieke leer toch altijd

een bolwerk blijft tegen het heidendom; en we mogen

als Katholieken de afscheiding betreuren, in dien tijd

van veelal ongezonde Renaissance en heidensche

strevingen, stichtte hij met zijn Calvinisme een hecht

bolwerk tegen een veel ergeren vijand.

Werken van C. Zijn voornaamste werk, dat de

standaard van orthodox Protestantisme zou blijven

en een complete uiteenzetting van de leer der Refor-

matie geeft, zijn de Institutiones Christianae Reli-

gionis. Dit is zijn levenswerk. Bevatte de eerste uitgave

van Maart 1536 slechts 6 hoofdstukken, de vijfde,

laatste en definitieve uitgave van 1659 is uitgegroeid

tot 84 boofdstukken, verdeeld over 4 boeken. Naast

die Latijnscbe uitgave bezorgde hij ook een Fransche

vertaling. Het boek wordt voorafgegaan door een op-

dracht aan koning Frans I, dien hij gunstiger voor de

Reformatie wilde stemmen. Een résumé van de

Institutiones geeft hij in zijn Franschen catechismus

van 1537. In 1638 publiceerde hij dezen ook in het

Latijn, terwijl hij in 1641 een Kransche omwerking gaf

in vragen en antwoorden. Naast zijn groot aantal

brieven en preeken commentarieerde hij bijna den

geheelen bijbel. Zijn werken vindt men in Corpus

Reformatorum (dl. 39—87, 1869—1910).

Lit.

:

> Calvinisme. Wachters.

Calvijn heeft op verschillende plaatsen zijner

geschriften, brieven en verordeningen verscheidene

staatsrechtelijke, sociaal-politieke en economische

Idees tot uiting gebracht. Hij trad op voor een sterk

energiek staatsbestuur, dat ook sociale en economische

verhoudingen zou regelen; de voornaamste taak van

het bestuur moest zijn de bevolking op te voeden tot

arbeid; niet alleen de physieke en de geestelijke, maar

ook de zedelijke krachten van den mensch moeten bij

de productie medewerken; doorslaggevend voor de

economische idees in de leer van C. is de sterke nadruk,

welke gelegd wordt op de persoonlijkheid en de activi-

teit; 0. wijst het afzijdig blijven van de wereld af,

hetgeen aan de monniken eigen zou zijn, maar hij

treedt in het krijt voor de ascese in de wereld, welke

ascese daarin bestaat, dat beroepsarbeid als een gods-

dienst wordt opgevat, waarbij liet genotsleven en

de luxe teruggedrongen worden. Wie zekerheid wil

hebben omtrent de zaligheid, de voorbestemming,

moet zich beijveren deze ascetische rationaliseering

van het beroepsleven te bereiken. Dit leidt noodzake-

lijk tot besparingen en tot nieuwe aanwending van het

bespaarde, m.a.w. tot kapitaalvermeerdering. In een

brief aan zijn vriend Oekolampadius verwerpt C. de

argumenten voor het renteverbod, terwijl hij tracht

te bewijzen, dat de schriftuurplaatsen, welke men er

voor aanhaalt, deels in anderen zin moeten worden

verstaan, deels hun beteekenis hebben verloren door

veranderde omstandigheden. Omtrent de onvrucht-

baarheid van het geld zegt hij, dat huizen en akkers
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ook geen geld opbrengen; en evenals men het gebruik

der woning tegen geld ruilt, en daardoor van het

huis geld verkrijgt, kan men het geld vruchtbaar

maken door het in gebruik af te staan. Het geld blijft

niet onvruchtbaar, men betaalt uit de winst, die men

met het geld maakt (ex preventu). Men kan met geld

grond koopen en dan den grond verpachten, hoe kan

men nu veroordeelen, dat iemand in plaats van pacht

rente trekt uit het geld. Rente trekken is echter niet

altijd geoorloofd, doch slechts dan als het niet in strijd

is met billijkheid en barmhartigheid: men moet reke-

ning houden met den dringenden nood, met arme

broeders, met het nut van den staat en den door den

staat vastgestelden rentevoet.

Waren Luther en velen zijner tijdgenooten uit-

sluitend voorstanders van den landbouw, Calvijn legt

groote beteekenis op den handel, en in verband met

zijn renteleer is hij voorstander van den groothandel,

die geoorloofd is en nut aanbrengt. Al kan men niet

beweren, dat het kapitalisme ontstaan zou zijn uit de

Calvinistische-Puriteinsche ascese, wijl de kapitalis-

tische geest niet beperkt bleef bij de aanhangers van

Calvijn, dan kan men toch wel aannemen, dat de

kapitalistische geest sterker kon groeien, omdat hij

gedragen werd door het bewustzijn van een godsdien-

stige sanctie; hieromtrent is een strijdvraag ontstaan

tusschen Max Weber, E. Tröltsch en F. Rachfahl.

Nieuw licht bracht in deze kwestie Krans in zijn werk

:

Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus (1930).

Lit.: P. A. Diepenhorst, Calvijn en de economie

;

M. Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist”

des Kapitalismus. Archiv f. Sozialwissenschaft und

Sozialpolitik ((1904
—

'05) ;
E. Tröltsch, Die soziale Lehre

der christlichen Kirchen u. Gruppen (1912) ;
Wörterbuch

der Staatswissenschaften (s.v. Calvin) ; J. B. Kraus,

Scholastik, Puritanismus u. Kapitalismus (1930); Ch. Mer-

cier, L’esprit de C. et la democratie (Rev. d’hist. eccl.,

XXX, 1). M. Verhoeven.

Calycanthaceeën, een tweczaadlobbige plan-

tenfamüie met één geslacht > Calycanthus. Caly-

canthus praecox werd vroeger als een afzonderlijk

geslacht beschouwd onder den naam Chimonanthus

fragans.

Calycanthus, > Specerijstruik.

Calychloren, een thans niet meer gebruikelijke

naam door de Candolle in 1818 gegeven aan die plan-

ten, waarvan de bloembekleedsels in kelk en kroon

gescheiden kunnen worden. Ze omvatten een deel van

de Choripetalen en de Sympetalen.

Calycozoa, > Bekerkwallen.

Calydonische jacht (Gr. m y t h.). Artemis

was eens vertoornd op koning Oeneus van Calydon (in

midden-Griekenland) en zond een zwijn, om de akkers

te verwoesten. Jagers gingen erop uit, o.a. de Arca-

dische koningsdochter Atalante, die het dier het eerst

wondde en Meleager, die het ten slotte doodde.
Weijermans.

Calymenc, een voor het onder-Siluur karakte-

ristieke pantserkreeft of > trilobiet.

Calypso (G r. m y t h.), de „verbergende”,

nimf, dochter van Atlas, die Odysseus na zijn zwerf-

tochten zeven jaar bij zich houdt op haar eiland

Ogygia, „verlangende, zegt de Odyssee, dat hij haar

echtgenoot zal zijn”. Ten slotte brengt Ilermes haar

het bevel der góden, dat ze Odysseus moet laten gaan.

Weijermans.

Calyptra, 1° (ook : wortelmutsje), >
Wortel.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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2° (Ook: huikje) bevindt zich op het sporo-
goniurn der bladmossen (> Loofmossen).

Calystecjia, > Winde.

Calyx of kelk i3 een deel van de > bloem.

Calzabigi, Raniero da, librettist voor de
opera’s van Gluck: Orfeo, Alceste en Paris und Helena.
* 1714 te Livomo, f 1795 te Napels. C. werd opgeleid

tot koopman, woonde een tijdlang in Parijs en kwam
in 1761 naar Weenen. Hij moest deze stad wegens een

theaterschandaal verlaten en begaf zich wederom naar
Italië. Volgens Gluck heeft C. een zeer groot aandeel

gehad in diens hervorming van de opera. C. beoogde
in zijn teksten waarheid en sterke effecten.

L i t. : Heinr. Welti, Gluck und Calzabigi, in Vicrtel-

jahrsschr. für Musikwissenschaft (1891) ;
J. G. Prod’hom-

me, Deux Collaborateurs italiens de Gluck, in Rivista
Mus. Ital. (23, 1916). Piscaer.

Camacho, Franciscus, Eerbiedwaardige,
* 1630 te Jerez de la Frontera, f 23 Dec. 1698 te Lima.
In 1663 deed hij, na een ongebonden leven, zijn intrede

bij de Broeders v. St. Jan de Deo te Lima en muntte uit

door een allerstrengste boetvaardigheid. Het proces

zijner zaligverklaring werd in 1699 aanhangig ge-

maakt, in 1833 weer opgenomen en in 1880 verscheen

het decreet over de heldhaftigheid zijner deugden.
L i t. : De acten van het proces der zaligverklaring

(2 dln. Rome 1835). J . v. Rooij .

Camaguey, 1° provincie, gelegen aan de
N.kust van Cuba, waartoe ook behoort de eilanden-

keten O. Door de kalkachtige gesteldheid van den
bodem bijna uitsluitend geschikt voor veeteelt (in

1925 waren er 4x
/2 millioen koeien in de prov.); suiker-

riet en tuinbouw door irrigatie; opp. 26 048 km2
;

ruim 260 000 inw.
2° Hoofdstad van de prov. C. (vroeger met

den naam Puerto Principe), 87 500 inw. Een der oud-

ste steden van Cuba. De officieele gebouwen zijn van
jongeren datum (18e eeuw). Spoorwegverbinding met
Havana, Santiago en met Nuevitas (haven). Uitvoer

van hout, fruit, tabak, suiker, vee, huiden. Het
bisdom C. is suffragaan van Santiago de Cuba, opge-

richt 1912. Zuylen.
Camaïeu of camayeu noemt men een

schildering, welke in één kleur is uitgevoerd. Een
c. in grijs heet grisaille, in geel cirage. Dergelijke

schilderingen komen vooral voor op email, glas,

porselein en majolica.

Gaxmüdoli , herstellingsoord (830 m) in de Apen-
nijnen. > Camaldulensen.

Camaldulcnscn, Orde der. Na verschil-

lende Benedictijner kloosters te hebben hervormd
vestigde de H. Romuald ca. 1012 te C a m a 1 d o 1 i

(ltal.) een groep kluizenaars en op geringen afstand

een cenobietenklooster (Fonte Buoni), dat als gasten-

huis, ziekenverblijf enz. kon dienen: een eerste poging
het kluizenaarsleven weer in het Westen in te voeren.

Aanvankelijk volstond de mondelinge traditie, welke
in 1180 door de geschreven Constituties van den Zali-

gen Rudolf I werden vervangen. Laatstgenoemde nam
ook moniales in de orde op. Deze verspreidde zich

langzaam en splitste zich geleidelijk in 5 Congregaties,

waarvan 3 tot op heden bestaan. De meeste huizen
bevinden zich in Italië. De Camaldulensen worden
ook Witte Benedictijnen genoemd, omdat de eerste

leden uit de orde der Benedictijnen voortkwamen,
en ter onderscheiding een wit gewaad droegen.
L i t. : Hcimbücher, Die Orden und Congrcgationen

der Kath. Kirche (I 31933, 315-320). Lindeman.

Camara, J o a o da, een der belangrijkste
Portugeesche tooneelschrijvers. * 1852 te Lissabon.
Werken: A Nobreza (1873) ;

Bernardo no Olympo
(1874); Ao pé do fogao (1876); Affonso VI (1890);
Alcacer Kibir (1891) ; Os Velhos (1893 ;

wordt beschouwd
als zijn meesterwerk)

; O pantano (1894) ; A triste viu
vinha (1897) ;

A tontinegra real, Ganha perde, A meia
noite (1900) ; talrijke operetten, gedichten, en een
roman El Roi.

Camargo
, Marie Anne Cupis de,

Fr. balletdanseres; * 1710 te Brussel, f 1770 te Parijs.

Zij stamde uit een Sp. adellijke familie; in 1726 aan
de Grand Opéra te Parijs, werd daar o.a. beroemd door
haar capriole intrecciate of entrechats (4 in één sprong).

O.a. is zij afgebeeld door Nic. Lancret (o.a. Wallace
Coll. Londen). Terlingen-Lücker.

Camargue, La, landschap in het dept. Bou-
ches-du-Rhóne. Ong. 750 km2 tusschen de Rhöne-
armen en de Middell. Zee. Vele vijvers en moerassen,
thans meer drooggelegd. Veel vechtstieren en wijn-
bouw.

Camargue-paard, een in half wilden toestand
levend ponyachtig paard, voorkomend op het Camar-
gue-eiland; meestal schimmels; ca. 1,35 m hoog. Het
zijn sterke, vurige en weinig eischende paarden; ze
zijn wel met Arabische hengsten gepaard en gaven
dan vaak beste resultaten.

Gamargue-rund, een Fransch rundveeslag,
donkerbruin of zwart van kleur en gefokt op het
Camargue-eiland in de Rhönedelta. Ze leven nog bijna

in natuurstaat; ze worden in kudden gehouden en
bewaakt door bereden herders. De ervoor geschikte
dieren worden voor de slachtbank bestemd; ossen
worden voor trekkracht en stieren voor stierenge-

vechten gebruikt. Verhey .

Camarina, in de Oudheid belangrijke stad aan
de Z.W. kust van Sicilië, door de Syracusanen 599 v.

Chr. gesticht en in de volgende eeuwen vijfmaal ge-
heel of gedeeltelijk verwoest. Rond C. lagen groote
moerassen. Van de ruinen zijn stadsmuur en theater

te vermelden.

Camassia, een Noord-Amerikaansch planten-
geslacht van de familie der Liliaceae, lelieachtigen,

heeft twee soorten, die 40—80 cm hoog worden en
trosvormige blauwe bloemen hebben. C. Fraseri is af-

komstig uit Oostelijk N.Amerika en C. esculenta, de
grootste, uit Westelijk N.Amerika. Van deze laatste

worden de aardappelachtige, zoetsmakende bollen
door de Indianen gaarne gegeten. Beide soorten worden
in Europa als sierplanten gekweekt. Bonman.
Camauro, kalotvormig mutsje van roode zijde

of rood fluweel, met wit bont omboord, sinds de latere

M.E. door de pausen gedragen. Wordt sedert midden
der vorige eeuw den paus alleen nog na zijn dood op-
gezet. > Pileolus.

Cambacérès , Jean Jacques; Fransch
jiu*ist en staatsman. * 1753 te Montpellier, f 1824 te

Parijs. Was lid van Nationale Conventie, Comité de
Salut Public en Raad der 500; 1798 min. van Justitie;

werkt mee aan den staatsgreep van Brumaire en wordt
dan naast Napoleon 2e consul; onder het keizerrijk

aartskanselier en hertog van Parma. C. sloot zich steeds
aan bij de partij, die hem het voordeeligst scheen;
stemde daarom voor den dood van Lod. XVI e.a.

geweldmaatregelen. Terugkeer van Bourbon betee-
kende voor C. verlies van ambten, titels en bezit,

waaraan hij zeer gehecht was. Ook daarom steunde hij

Napoleon, die in C. een gedwee en veelgevraagd raad-

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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gever vond. C. had groot aandeel aan Napoleon ’s

Burg. Wetboek. V . Claassen.

Cam(bal)hout, > Sandelhout.

Cambaluc (in Tibet). Koebilai Khan voltooide

in 1267 een nieuwe stad als hoofdstad van geheel

China (waartoe ook Tibet behoorde). Volgens Marco
Polo was het plan rechthoekig. De muren waren elk

door drie onderling door straten verbonden poorten

doorbroken.

Cambay, hoofdstad van het staatje Cambay, in

het presidentschap Bombay (22° 18' N., 72° 40' O.);

27 000 inw. Gelegen aan de golf van Cambay. De
haven verzandt. Vroeger was C. een groote stad.

Merkwaardig: paleis van den Nawab en moskee uit

1325. In het Z.O. uitgestrekte ruïnes van onderaard-

sche Dzjaina-tempels e.a. gebouwen.

Cambereur, gelengversterking in schoenen.

Wordt aangebracht tusschen zool en binnenzool, kan

bestaan uit leder, carton, hout of staal. Ook com-
binatie van deze materialen, zooals: carton met hou-

ten spaan, carton met stalen veer, enz.; worden veel

gebruikt.

Cambert, R o b e r t, Fransch componist;
* 1628 te Parijs, f 1677 te Londen (vermoedelijk door

zijn dienaar vermoord). C. was een leerling van Cham-
bonnière. Hij was eenigen tijd (ca. 1655) organist

te Parijs en in 1665 muziekintendant van do koningin-

moeder (Anna van Oostenrijk). Aangespoord door de

voorstellingen van de Ital. opera, die kardinaal Maza-
rin tot stand had weten te brengen, schreef C. een

lyrisch tooneelstuk, getiteld: La Muette ingrate. Spoe-

dig daarop ontwierp Pierre Perrin een libretto, dat

hij La Pastorale noemde en door C. op muziek werd

gezet (1659). De opvoering werd een succes en Mazarin

interesseerde zich voor de onderneming. Hij gaf

Perrin en C. den raad een opera te schrijven in 5 acten:

Ariane ou Le Mariage de Bacchus. In 1669 bekwam
Perrin een patent voor de oprichting van een blijvende

opera onder den titel Académie royale de musique.

Perrin verbond zich met C. en zoo werd 1671 de eerste

opera opgevoerd: Pomone. In 1672 volgde: Les peines

et les plaisirs de Pamour. Intusschen was het Lully

gelukt, het patent op zijn naam te verkrijgen. Door

deze handelwijze verbitterd, verliet C. Parijs en ging

naar Londen, waar hij door Karei II goed werd ont-

vangen. Hij stichtte een Kon. Muziek Academie,

waar zijn opera Ariane de eerste opvoering beleefde.

C. gaf nog een boek met 2-, 3- en 4-stcmmige Chansons

k boire uit (1665).

L i t. : A. Pougin, Les vrais créateurs de 1’opéra

francais, Perrin et C. (1881) ;
A. Tessier, R. C. a Londres,

in Revue Mus. (9, 101). Piscaer.

Cambiaso, Luca (Luchetto genaamd),

Ital. schilder en beeldhouwer, * 1527 te Moneglia,

f 1585 te Madrid. Leerling van zijn vader Giovanni,

stond onder invloed van de N. Ital. 16e-eeuwsche

kunst (licht-donker) en van de Venetianen (koloriet).

In 1583 gaat hij werken in het Escuriaal bij Madrid.

Hij is vooral een kundig teekenaar.

Voorn. werken: Beweening van Christus

(Genua, S. Maria di Carignano) ;
H. Familie met engelen

(Genua, Palazzo Rosso) ;
Maria en Anna met heiligen

(Genua, S. Lorenzo). — L i t. : Grosso, Genova nell’arte

e nella storia (1914). Knipping.

Cambiata, > Wisselnoot.

Cambier, E r n e s t, Belgisch staf-officier.

* 24 Juni 1844 te Ath, f 22 Juli 1909 te Brussel. In

1877 hoofd der eerste expeditie naar Midden-Afrika,

ingericht door het Intern. Afrik. Genootschap. Blijft

ten dienste van Kongo-Vrijstaat tot 1888. In 1890

bestuurder der technische diensten van het in opbouw
zijnde spoor Matadi-Léo. Monheim.
Cambium is een dunne weefsellaag tusschen het

hout en den bast in takken, stam enwortelsvanplanten.

Cambiumcellen zijn langwerpig, prismatisch en plat

(fig. a en b, dwarse doorsnede; fig. c, tangentiale door-

snede; fig. d, radiale doorsnede); zij zijn teer, zoodat

de bast gemakkelijk van het hout kan worden afge-

trokken. Door deeling vormen zij naar binnen toe

hout en naar den buitenkant bast (> Diktcgroei).

Melsen.

Cambo, badplaats aan den voet der Pyreneeën

(60 m), een zeer zacht klimaat in den winter, met
warme bronnen.

Cambodja , 1 °een laagland ,
bekkenvorra ig gelegen

tusschen de hooge meridiaangebergten van Achtcr-

Indië. De rivier de Me-khong voert veel slib aan en

vormt een groote delta. Tegen de bergen wordt de

moesson-regen opgevangen en heeft men veel bosch

en landbouw. Het lagere land is droger, is steppe en

dun bevolkt en moet bevloeid worden. De laagste

dcelen zijn moerassig met het meer Tonle-sap, dat in

den natten tijd 25 000 km2
,
in den drogen tijd 3 000 kma

telt. Gelijkmatig tropisch klimaat, ca. 25° C met zomer-

moessonregens.

De oude Khmer-bevolking, die mooie rijken ge-

sticht had, werd ca. 1000 door de Tai-volken

onderworpen. In de bergen huizen nog wilde stammen

(Pnong). In de dorpen vindt men vele Chineezen als

handelaars. Het koninkrijk, ca. 175 000 km2 met

2 millioen inwoners staat sinds 1863 onder Fransche

bescherming.

Veel rijst, katoen, peper; teakhout, benzoë, rubber.

L i t. : Aymonier, Le Camb. (2 dln. Parijs 1900— *01)1;

Frcye, Französisch-Indo-China, in Zeitschr. für Geogr.

(1929). Ileere.

Kunst. Van het volk der Khmer (5e—12e eeuw)

was geen spoor overgebleven; ong. 70 jaren geleden

ontdekte Mouhot deze verloren gegane beschaving,

overwoekerd door oerwoud. Bouwkunst is uit hout-

bouw voortgekomen. Voornaamste overblijfselen zijn

de Tempel van Angkor-Wat (reconstructie Parijsche

tentoonst. 1931) en de oude hoofdstad Angkor-Thom

(beëindigd 10e eeuw) met Bayon-tempel. Ajngkor-Wat

is terrassen-bouw, omgeven door diepe gracht. Fraaie

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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reliëfs sieren de wanden. Een brug, waarvan leuningen

gevormd door zeven-koppige slangen (Naga’s), leidt

naar tempel. Gewoonlijk vijver-aanleg. Over het land

verspreid nog vele torens. Tempel niet geheel voltooid,

als ware het werk plotseling gestaakt: natuurramp

of revolutie schijnt dit volk inééns te hebben wegge-

vaagd (> Angkor; zie ook de plaat in deel II

t/o kol. 173). Hendricks.

2° Ook Khmer, een Austro-Aziatische stam,

Achter-Indië.

Cambon , 1
° J u 1 e s

,
Fransch d iplomaat. * 3 April

1845 te Parijs. Na 1891
—

’97 als gouverneur van
Algerië gefungeerd te hebben, werd C. tot ambassa-
deur te Washington benoemd, waar hij optrad als

bemiddelaar tusschen de Ver. Staten en Spanje (1898).

In 1902 naar Madrid, en 1907 naar Berlijn verplaatst.

Hier bleef hij tot het uitbreken van den Wereldoorlog,

dien hij zocht te voorkomen. In 1911 was hem de

vreedzame oplossing van het geschil om Agadir gelukt.

In 1919 afgevaardigde van Frankrijk bij de Vredes-

conferentie. C. is ook op literair gebied werkzaam
geweest, en is sedert 1919 lid der Académie
Fran^aise.

Voorn, werk: Le diplomate (1926, autobiogr.).

V. Jloutte.

2° Paul, Fransch diplomaat. * 20 Jan. 1843 te

Parijs, f 29 Mei 1924. Trad eerst in de politieke

oppositie tegen Napoleon III; daarna meermalen
prefect en resident-generaal in Tunis; in 1866 tot ge-

zant benoemd te Madrid en in 1891 te Konstantinopel;
daarna te Londen tot 1920, waar hij ijverde voor ver-

standhouding met Engeland en Rusland tegen Duitsch-

land. * Cosemans.
Cambrai, > Kamerijk.

Cambric (<^ Cambrai, Fransche stad), fijn en

dicht, glanzend katoenweefsel. Binding: plat. Weefsel
voor borduurwerk en omhulsel voor donzen kussens
en dekens. Cambric-zwachtels: losse stof, dunne ket-

ting, dikke inslag.

Cambrfdfjc, 1° graafschap in de Engel-
sche Laagvlakte, ook Cambridgeshire of Carabs
genoemd, opp. 1 276 km2

, 200 000 inw. Bodem bestaat

uit kalk en groenzand, gebruikt voor landbouw en
veeteelt.

2° Oude stad in de Engelsche Laagvlakte
(52° 13' N., 0° 8' O.), hoofdstad van het graafschap C.;

schilderachtig gelegen aan het riviertje de Cam;

Universiteitscollege te Cambridge.

ca. 60 000 inw. Beroemde universiteit, waarvan het
eerste college reeds in 1284 werd gesticht; thans ca.

5 000 studenten in 19 colleges. G. de Vries.

3° Stad in den staat Massachusetts (Ver. St. van
Amerika), hoofdstad van het graafschap Midd lesex,

voorstad van Boston (42° 23' N., 71° 5' W.), 114 000
inw. Sedert de stichting der Harvard Universiteit

met haar vele goed ingerichte instituten, een middel-

punt van cultuur en wetenschap. Tevens handels- en

industrie-centrum, gebruikmakend van de havens en

spoorwegen van Boston. Drukkerijen en uitgeverijen,

machinefabrieken, ijzergieterijen, rubberproducten,

zeepfabrieken. Voorname markt. p. Cyrillus.

Cambricljje, George, hertog van, Eng.

prins, verdienstelijk om de herinrichting van het

Britsche leger. * 26 Maart 1819 te Hannover, f 17 Maart

1904 te Londen; 1887—1895 opperbevelhebber van de

Eng. legermacht.
L i t. : Verner, Tho military life of G., duke of C.

(
1905 ).

Cambridgc-rol, akkerwerktuig, bijzonder ge-

schikt voor het breken van kluiten en korsten. > Rol.

Cambritun (< Cambria, oude naam voor Wales)

is de oudste Palaeozoïsche formatie en tevens de naam
voor de periode, waarin die formatie gevormd werd.

Het C., dat over de geheele wereld verspreid voorkomt,
wordt algemeen in drie afdeel ingen onderverdeeld,

die naar > gidsfossielen, in dit geval -> trilobieten

ook wel worden genoemd (resp. van oud naar jong):

Olenellus-, Paradoxides- en Olenuslagen. De Cam-
brische sedimenten zijn hoofdzakelijk zandig of zand ig-

kleiïg en werden vooral in het onder-Cambrium in

ondiepe zeeën afgezet. De fossiele fauna is betrekkelijk

arm. Toch kent men ong. 1 000 soorten fossielen van
uitsluitend wervellooze dieren, waaronder sponsen,

echinodermen, brachiopoden en trilobieten. Planten
zijn uit het C. nog niet bekend. Uit het algemeen
voorkomen van koraal-kolonies besluit men, dat het

klimaat tijdens de Cambrium-periode vrij zacht moet
zijn geweest. Crommelm.
Cambroen, Smid van, een Maria-mirakel,

ook Mirakelspel (in 1427 te Oudenaarde vermeld);
hoe een oude smid een jongen sterken Jood in een
godsgericht, door den bijstand van Maria, overtuigde

van smaad aan een Mariabeeld in het klooster

Cambroen in Henegouwen, in 1316, aangedaan.
Cambron-Castcau, gem. in de prov. Hene-

gouwen, ten N. van Bergen; opp. 552 ha. 500 inw.;

heuvelachtig landbouwland; Ooster Dender; oude
heerlijkheid; bezienswaardige kerk en kasteel, park
met ruïnen van een beroemde abdij.

Cambroiinc, Pierre Jacques Etien-
n e, graaf, Fransch generaal. * 26 Nov. 1770,

f 8 Jan. 1842. Vergezelde Napoleon op Elba en com-
mandeerde een divisie van de Garde in den slag bij

Waterloo.

Cambron-Sain1>Vincent, gem. in de prov.
Henegouwen, ten N. van Bergen

;
opp. 740 ha. 800 inw.

;

Ooster Dender; landbouw; kasteel en bezienswaardige
kerk.

Cambry, J o h a n n a, Zned. kloosterzuster;
* 15 Nov. 1581 te Douai, f 19 Juli 1639 te Rijsel. Was
non in de Augustijner abdij „Des Prés” te Doornik,
en hervormde als priorin het gasthuis van Meenen.
Zij sticht in 1623 te Rijsel een nieuwe congregatie,
onder den naam: Les Filles de la Trésentation. Ver-
scheidene geestelijke werken zijn van haar bewaard
gebleven, samen heruitgegeven in 1665.
L i t. : Biogr. Nat. Belg. Erens.
Cambyses, naam van twee vorsten uit het

Perzisch geslacht der Achaemenieden. Cambyses I was

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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„koning van Ansjan” (ca. 580 v. Chr.), evenals zijn

vader Cyrus I. Cambyses II (o! kortweg Cambyses),
koning van Perzië (529—522 v. Chr.), was een zoon

van Cyras den Grooten en Cassandane. Nog tijdens

het leven van zijn vader tot „koning van Babylon”
verheven, erfde hij van hem later het geheele rijk

behalve de Oostel. provincies, die aan zijn broer

Bardija (Smcrdis) toevielen. Dezen liet hij echter

heimelijk vermoorden (526), waarna hij te velde trok

tegen Egypte. Door den dood van Amasis (= Ahmes II)

verloor Ègypte zijn laatste kracht (525) en diens zoon

Psammetich III werd nog in hetzelfde jaar door C.

verpletterend verslagen bij Pelusium. Kort daarna

viel ook Memphis in de macht van C., die geheel

Egypte bij zijn wereldrijk inlijfde. Een minder geluk-

kige expeditie naar Nubië en het bericht van den
opstand van > Gaumata (Pseudo-Smerdis) dwongen
hem in 522 tot den aftocht, waarop hij, misschien door

zelfmoord, om het leven kwam. Darius I volgde

hem op als koning van het Perzische wereldrijk.

L i t. : J. V. Prasek, Kambyses (Der alte Oriënt.

14.2 ;
Leipzig 1919). Simons.

Camden, stad in den staat New Jersey (Ver. St.

van Amerika), hoofdstad van het graafschap Camden
(39° 55' N., 75° 6' W.), 119 000 inw. Gelegen aan de

Delaware-rivier tegenover Philadelphia (hangbrug)

en spoorwegknooppunt, wordt C. gekenmerkt door een

levendigen handel. Belangrijke industrieën van onder-

scheiden aard: stalen pennen, scheepsbouw (oorlogs-

schepen), ijzergieterijen, machinefabrieken, leder- en

chemische industrieën, garen- en linoleurafabrieken.

p. Cgrillus.
Camden, W i 1 1 i a m, Engelsch geschied-

schrijver, zoon van een schilder. * 1551, f 1623, beiden

te Londen. Student te Oxford. Rector der Westminster
School van 1575 (1593) tot 1697, kreeg daarna de
sinecure van Clarenceux Wapenkoning. Stichtte een

leerstoel in geschiedenis te Oxford (1622). Zijn werken
getuigen van echt historischen zin, zijn goed geschre-

ven, welsprekend, maar met het uitgesproken doel om
Engeland, koningin Elizabeth en het Protestantisme

te verheerlijken.

Werken: Britannia (1586, *1607
;
Eng. vert. uit

het Latijn door Philemon Holland 21637) ;
Annales

rerum Anglicarum et Hibernicarum, regnante Eliza-

betha (I 1615, II 1625 ; met Fr. en Eng. vert.)
; een

bronnenuitgaaf : Anglica, Normannica, Hibernica, a
veteribu8 scripta (1603) ;

Remains (stof, die hij niet had
kunnen verwerken in Britannia, 1605). Pompen.

Camee (Ital. cameo) is in het algemeen elke in

reliëf gewerkte steen (tegenover de intaglio, welke
in verdiept gewerkt is). Voor camee worden meestal

steenen (halfedelsteenen) gebruikt, die uit lagen van
verschillende kleur zijn samengesteld: vooral onyx
(bruin tot zwart tegen wit) en sardonyx (bruin, wit,

rood), in lateren tijd ook schelpsoorten, die uit

meerdere lagen bestaan en speciaal daarvoor gepre-

pareerd glas. De steensnijder werkt dan het van tevoren

op den steen geteekend beeld uit, zoodat het als een

silhouet tegen de onderkleur afsteekt. Reeds de scara-

beeën der Egyptenaren werden als c. gesneden.

Assyriërs en Perzen en de vroege bewoners van Creta

kenden c., doch vooral in den Hellenistischen en vroeg

-

Romeinschen tijd werd de kunst van het camee-snijden

tot hooge ontwikkeling gebracht. Van haar namen de

Byzantijnen ze over. Ook vroeg-Christcl. c. zijn bekend.

Ze werden niet enkel als kleedingsieraad gebruikt,

doch ook om boekbanden en kruisen (crux gemmata)

te versieren. In de middeleeuw’sche kunst van het

Westen geraakte de kunst van camee-snijden nagenoeg
geheel in verval.

Men verloor de

techniek. Deze
brachten Griek-

sche vluchtelin-

gen, na den val

van Konstantino-

pel (1453) weer
naar Italië over en

spoedig geraakte

ze daar (en later

in Frankrijk) tot

grooten bloei. In

de 18e eeuw vond
ze in de Tirolers

Pichler bekwame
en kunstige be-

oefenaars.
Camee, voorstellende de apotheose

Technologe Ünd van Au?ustus (Nat. Bibl.. Parijs).

Terminologie der
Gewrerbe und Künste bei Griechen und Römern (III

1884, 227 vlg.)
; King, Antique gems and rings (1872)

;

Furtwangler, Die antiken Gemmen (1900) ; Lippold,
Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzeit
(1922). Knipping.
Camelia, > Camellia.

Camclidac, > Kameelen.
Camclina, > Huttentut.

Camellia, Japansche sierheester met zeer fraaie,

echter niet riekende bloemen. In onze streken meest
onder glas overwinterd.

Camelopardalis (dierk., sterren k.),

> Giraffe.

Camelot (Camlot, camlet, camblet), kamgaren
stof, ketting getwernd, inslag enkelvoudig, hard
gedraaid. Binding: plat. Kameelhaar camelot.

Camelot is de naam in Frankrijk voor de straat-

venters en krantenverkoopers. Daarom noemt men de
royalistische propagandisten in Fr. wel om hun soms
rumoerige betoogingen „les camelots du Roi”.
Camembert-kaas, een bekende Fransche

weeke kaassoort, klein en laag, cylindrisch van vorm
(10 cm middellijn, 3 cm hoog); weegt 0,3 kg en is zeer

fijn van smaak. De Camembert-kaas werd het eerst

gemaakt door Marie Harcl in het Normandische
dorpje Camembert (dept. Ome); ze wordt thans in

geheel Noord-Frankrijk bereid en ook nagemaakt in

andere landen. Zij wordt gemaakt uit volle melk.
In de droge stof moet minstens 36% vet zitten.

Opbrengst uit 100 kg melk 12,5—15 kg rijpe kaas.

Verheij.

Camenac, oorspronkelijk bronnimfen met de
gave van voorspelling, bij Rome, die reeds bij den
dichter Livius Andronicus (3e eeuwr v. Chr.) met de
Grieksche Muzen geïdentificeerd werden. Misschien

golden zij ook als godinnen der geboorte.

Camera. Voor automatische, mitrailleur- en
seriebeeld-caraera in de militaire luchtvaart, > Lucht-
photographie.

Cameracum, Lat. naam voor > Kamerijk.
Cameralistiek of ook cameraalwetenschap of

cameralisme zijn benamingen voor de boekhouding
van publiekrechtelijke lichamen. Oorspronkelijk was
cameralistiek de private huishouding van een vorstelijk

vermogen of het beheer der schatkist van een vorst;

cameraalwetenschap noemde men die practische

VI. 23
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studiën, welke gevolgd werden door hen, die zich

voorbereidden voor het administratieve ambt van

succesvol beheerder van het vorstelijke vermogen;

het w'as niet de studie der economische theorie, maar

der economische politiek, waartoe behoorden de leer

der financiën, politiewetenschap, de studie der private

huishouding, van de landhuishoudkunde en het

boschbeheer. Wijl de leer der vorstelijke „Kammer”

de voornaamste plaats innam bij de toenmalige

economische politiek, ontwikkelde zich uit deze

studiën de studie der economie. Wijl de volkswelvaart

samenging met den welstand der schatkist van den

vorst, bestudeerde men ook den socialen kant.

Kwamen in Engeland en Italië de eerste economisten

voort uit den koopmans- en bankiersstand, in Duitsch-

land waren het vooreerst vorstelijke beambten, die

zich met economische vraagstukken bezighielden,

waarbij vooral fiscale kwesties aan de orde kwamen.

Cameralisme kan men noemen een Duitsche variant

van het mercantilisme; de cameralistische schrijvers

houden zich bezig met de vraag, welke wegen het

staatsgezag moet inslaan om tot economische resultaten

te komen, die in het belang zijn van den vorst en den

staat.

De eerste cameralistische hoogleeraarsstoelen werden

opgericht in 1727 te Halle en te Frankfort a. O.

Oudere vertegenwoordigers zijn: J. Becker, W. v.

Horick, W. v. Schröder, v. Seckendorf; jongere zijn:

v. Justi, v. Bielefeld, v. Sonnenfels e.a.

L i t. : K. Zielenziger, Die altesten Deutschen Kamera-

listen (1914) ;
A. W. Small, The cameralists (1909)

;

L. Sommer, Die österreichischen Kameralisten (2 dln.

1920—'25). M. Verhoeven.

Camera lueida noemt men het teekenapparaat,

met behulp waarvan men de in een microscoop waar-

genomen beelden kan natcekenen. Het toestel wordt

boven op het
o oculair geplaatst

van den micros-

coop en is zoo

ingericht, dat

men, tegelijk

met het waar-

nemingsobject,

het papier naast

den microscoop

ziet,waarop men
het waargeno-

mene wil weer-

geven. De meest

bekende c. 1. is

twee rechthoekige

Camera lucida.

die van Abbe, bestaande uit

prisma’s, die met de schuine zijden ab (zie fig.)

aan elkaar zijn gekit, nadat eerst het schuine

vlak van een der prisma’s tot op een kleine

ronde opening cd na, welke onbedekt blijft, is ver

zilverd. Door de opening cd treft het licht van den

microscoop het oog o, terwijl het licht van het papier,

nadat het door een spiegel s op het prisma is geworpen,

door het verzilverde vlak eveneens naar het oog gericht

wordt.

Camera obscura, 1° een afgesloten, donkere

ruimte (doos, kamer), waarin het licht alleen door een

zeer kleine opening o (zie fig.) kan binnendringen.

Bevindt zich voor de opening een voorwerp (v), dan

zullen de stralen, welke van dit voorwerp uitgaan,

in de aangegeven richting door o gaan en op den achter-

wand der camera obscura omgekeerd een beeld (b)

van het voorwerp vormen. De camera obscura is de

voorlooper van het fotografietoestel. Bij dit laatste

Camera obscura.

wordt het beeld opgevangen op gevoelige plaat, film

of papier, terwijl de opening o, ter verkrijging van

meerdere lichtsterkte, door een lens is vervangen.

De c. o. was reeds aan Leonardo da Vinei bekend.
2° Naam van een wrerk van Nicolaas > Beets.

Camerarius, 1° Joachim, eig. L i e b-

hard Kammerer (een van zijn voorouders was

kamerheer van den bisschop van Bamberg), Huma-
nist, een der eerste philologen van zijn tijd; * 1600 te

Bamberg, f 1574 te Leipzig. C. was prof. in Grieksch

te Neurenberg, Tübingen en Leipzig. Hij was een vurig

ijveraar voor de Klass. studiën en schreef o.a. biogra-

phieën van Georg von Anhalt en zijn vrienden Eobanus

Hessus en Melanchthon. In 1521 sloot hij zich bij de

Hervorming aan en stond sinds dien Melanchthon

met raad en daad terzijde. Zr. Agnes.

2° Rudolf Jacob, Duitsch botanicus en

arts; * 1665 te Tübingen, f 1721. Hij was directeur

van den botanischen tuin en professor in de biologie

te Tübingen. In de meeste handboeken over plant-

kunde wordt aan C. de eer gegeven de geslachtelijk-

heid bij de bloem ontdekt te hebben. In feite echter

leverde reeds Theophrastes het eerste proefondervin-

delijk bewijs van de sexualiteit bij den dadelpalm,

terwijl de Engelsche plantkundige Jacob Bobart, die

met Lychnis dioica experimenteerde, in 1678 aan-

toonde, dat stuifmeel van de mannelijke bloemen op

den stempel van de vrouwelijke stamperbloemen hoeft

gebracht te worden, wil men kiemkrachtig zaad be-

komen.
Boven de toevallige waarneming verkoos Camerarius

de experimenteelc wetenschap; zijn groote verdienste

schuilt dan ook hierin, dat hij in de jaren 1691— ’94

het proefondervindelijk bewijs voor de sexualiteit der

bloem leverde: niet enkel bestudeerde hij den invloed

van de bestuiving op een aantal tweehuizige planten,

hennep, Mercurialis, e.a. doch hij bevond, dat zaad-

vorming bij eenhuizige planten, als maïs, uitbleef

wanneer de bestuiving met mannelijke pollen verhin-

derd werd door de stuifmeelbloemen tijdig weg te

snijden; verder castreerde (> Castratie) hij de twee-

slachtige bloem der boon en isoleerde de vrouwelijke

bloemen van de moerbei. Eveneens spoorde hij de oor-

zaak op van het feit dat vrouwelijke of gecastreerde

tweeslachtige bloemen toch zaad of vruchten gaven,

hoewel in de buurt geen meeldraadbloemen aanwezig

waren. In een brief aan prof. Valentin te Giessen in

1694 kwam Camerarius tot het besluit, dat de stuif-

meelzakjes de mannelijke geslachtsorganen zijn van de

bloem en dat alleen die bloemen, op wier stempel

pollen was aangebracht, vruchten en zaden gaven;

de herkomst echter van dit stuifmeel kon hij niet ver-

klaren. Eerst 45 jaren later, in 1739, ontdekte de

Schot James Logan, dat de wind en de insecten het

stuifmeel kunnen overbrengen.
B i b 1 i o g r. : M. Möbius (Leipzig 1899, Ostwalds

Klassiker der Exakt. Wissensch. nr. 105). Dumon.
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Camerata was een groep van edellieden, musici
en dichters, die op het einde van de 16e eeuw te Flo-
rence bijeenkwamen ten huize van graaf Bardi. De
gesprekken en geschriften waren zuiver Renaissan-
cistisch; de hoofdtendenz van de Camerata was het
herstel van den solozang der Antieken, ofschoon men
hiervan geen juiste voorstelling had. Zoo ontstond de
zgn. monodie, d.i. solozang met begeleiding van eenige
instrumenten. Het resultaat van deze proeven was de
opvoering van de eerste werkelijke opera „Dafne” ten
huize van Corsi. Middelpunt van den kring was graaf
Giovanni dei Bardi di Vernio; medeleden waren Vin-
cenzo Galilei, Pietro Strozzi, Giulio Caccini, Jacopo
Peri en de dichter Ottavio Rinuccini.
L i t. : H. Martin, La Camerata du comte Bardi et

la Musique Florentine du 16e siècle (Revue de Mus. 16).

Piscaer.

Camcrini, E u g e n i o, Ital. geleerde, * 1811
te Milaan, f 1876. Publiceerde de werken van Pe-
trarca en Boccaccio, voorzien van verklarende noten,
en leerde aan zijn tijdgenooten de beste werken kennen
uit de vreemde literaturen, o.a. in zijn Profil i letterarii,

Precursori del Goldoni, Nuovi profili letterarii.

TJlrix .

Camcrinum, Romeinsche stad in Umbrië,
streed in 310 v. Chr. als bondgenoot der Romeinen
tegen de Etrusken, werd in de le eeuw v. Chr. meer-
malen vernield; onder het keizerrijk municipium.
Schaarsche antieke vondsten. Teg. Camerino (ca.

12 000 inw.).

Cameiiengo der H. Roomsche Kerk,
kardinaal, die aan het hoofd staat der Apostolische
Kamer [> Kamer (Apostolische)]. Vandaar zijn

naam. Heeft de zorg voor de administratie van de
goederen en rechten van den H. Stoel. Vooral bij den
dood des pausen gewichtig. Zijn rechtsmacht blijft

dan doorgaan met die van den kardinaal-grootpeniten-

cier en van den kard. vicaris. Begeeft zich aanstonds
na het overlijden van den paus naar het Vaticaan, om
rechtens den dood des pausen te erkennen (hamerslag
op het voorhoofd) en daarvan authentieke akte op te

maken. Verder berust bij hem geheel de leiding en
regeling der te treffen maatregelen. Wordt bij zijn

gangen voortdurend begeleid door vier Zwitsers als

eeregeleide, zoolang de nieuwe paus niet gekozen is.

Reeds in de 12e eeuw bestond het ambt. Pius VII
verminderde hun macht. Behalve dezen camerlengo
is er nog een van het kardinaalscollege, die elk jaar in

het consistorie door den paus wordt benoemd tot het

volgende consistorie en de administratie heeft van de
goederen van het kardinaalscollege. Naam wordt ook
voor anderen gebruikt bijv. bij pastoorscolleges. Alg.

beteekenis is dus: penningmeester, schatbewaarder.

Zie C.I.C. can. 262 en Doe. I nr. 14. Drehmanns .

Cameron, 1° David Young, Schotsch
schilder en etser; * 1865 te Glasgow. Schilderde land-

schap en architectuur in impressionistischen stijl.

Later vnl. etsen.

2° V e r n e y Lovett, Engelsch ontdekkings-
reiziger; * 1844, f 1894. Leidde in 1873 een expeditie

naar Afrika om Livingstone te redden, die intusschen

echter stierf; in 1874 bereikte C. het Tanganjika-meer,
waarvan hij een groot deel in kaart bracht, trok daarna
onder groote moeilijkheden naar het Westen en bereikte

28 Nov. 1875 den Atlantischen Oceaan. C. is de eerste,

die een reis van Oost naar West door Afrika volbracht,

Camcronianen of Cargillieten, aldus

genoemd naar de leiders Richard Cameron (gesneuveld

1680) en Donald Cargill (terechtgesteld 1681), vormen
een kerkelijke partij in Schotland, die het presbyteriale
stelsel van Calvijn voorstond en daardoor de heftigste

tegenstander was van de invoering van het episcopale
stelsel (een kerk met bisschoppen en overige hiërarchi-

sche graden) door Karei II. Ondanks den spoedigen
dood der beide leiders en de bloedige vervolging wisten
de Cameronianen zich staande te houden en in 1743
van den staat de erkenning te krijgen als „Kerk van
het gereformeerde Presbyterium”, d.i. gereformeerde
Presbyterianen. Na 1876 vereenigde een groot deel der
aanhangers zich met de Vrije Schotsche Kerk.

Wachters.
Cametti, A 1 b e r t o, Italiaansch organist,

dirigent en musicoloog, * 5 Mei 1871 te Rome. C.
maakt deel uit van de door paus Pius X ingestelde

commissie voor de kerkmuziek. Hij publiceerde een
groot aantal studies over de muziek in Rome, o.a.

over Palestrina (1895), Frescobaldi (1908), Luigi Rossi

(1912), Carissimi (1917), Leonardo da Vinei (1924);
volledige opsomming in Musiklexikon van Riemann.

Reeser .

Camilla, koningsdochter, figuur uit Vergilius’
Aeneïs, strijdster en jageres; voerde de Volscen aan
in den strijd, waarin zij Turnus hulp verleende tegen
Aeneas; door Arruns gedood. Davids.
CamiUiancn, Orde der P a t e r s (afkor-

ting: O.S.C.), gesticht 1586 te Rome door den H.
Camillus de Lellis met als doel: alle werken der naas-
tenliefde, vooral bij zieken. De Orde breidde zich snel

uit en had in de tweede helft van de 18e eeuw 7 pro-
vincies met 90 huizen en 15 noviciaten. Door de anti-

kerkelijke stroomingen daarna in haar groei sterk be-
lemmerd, schijnt de Orde nu een nieuwen bloei tege-
moet te gaan. Zij bestaat uit priesters en broeders en
legt zich toe op alle werk van zielzorg en charitas. In
Duitschland heeft de Orde een vooraanstaande plaats
in de charitasbeweging, in de vorming van leeken-
apostelen, in de redding van drankzuchtigen, enz.
Tegenwoordig zijn er drie Italiaansche, een Duitsche,
een Fransche en een Spaansche provincie, met huizen
in Holland, Noord- en Zuid-Amerika, Oostenrijk,
Denemarken en Polen. In Nederland zijn drie huizen:
Vaals (Esch): noviciaat; Vaals (Heuvel)

:
juvenaat;

Roermond (Kasteel Schöndeln): rustoord voor heeren,
deels herstellingsoord voor drankzuchtigen. In België
zijn huizen tc Doornik en Exaerde. Kleeding : zwarte
toog met een rood kruis op de borst.

L i t. : W. Wiesen, Kam. de Lellis u. sein Werk
(Essen-Heidhausen 1921). Schreur .

Camillus (Lat.), jong dienaar bij de offers der
oude Romeinen; meerv.: camilli. Zie ook > Furius.

Camillus de Lellis, Heilige, stichter van
de Orde der Paters Camillianen. * 25 Mei 1550 te

Bucchianico (Italië), f 14 Juli 1614 te Rome. Na een
verwaarloosde jeugd en na verschillende veldtochten
meegemaakt te hebben, bekeerde hij zich in 1575.
Trad tweemaal in bij de Capucijnen, maar een open
wond aan zijn voet dwong hem telkens weer uit te
treden. Kwam naar Rome, in het St. Jacobsziekenhuis,

waar in dien tijd groote misstanden heerschten. Hij
stichtte daarom een gezelschap van vrome mannen,
die uit liefde de zieken hielpen. Om ook den geeste-
lijken nood te kunnen lenigen, wordt Camillus priester,

1584. Zijn gezelschap werd door Gregorius XIV ver-
heven tot Orde met plechtige geloften en Camillus
werd de eerste generaal. Na een leven met veel zorgen
en veel lichamelijk lijden, geheel gewijd aan de naas-
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tenliefde, stierf hij, betreurd door de geheele stad.

In 1742 werd hij zalig-, en in 1746 heiligverklaard.

Leo XIII verhief den H. Camillus tot patroon der

zieken en ziekenhuizen en nam zijn naam op in de

litanie voor de stervenden. Pius XI gaf hem en Johan-

nes de Deo, 28 Aug. 1930, tot voorbeeld en patroon

aan alle ziekenverplegers.

Lit.

:

W. Wiesen, Kam. de Lellis u. sein Werk
(Essen-Heidhausen 1921). Schreur.

Voorstelling in de kunst. Naar portret

in zwarte soutane, op de linkerborst een rood kruis

genaaid (eveneens op den mantel). Geknield voor een

altaar met kruis, waarvan de Christus zich naar C.

overbuigt, terwijl op den achtergrond een ziekenzaal

zichtbaar is.

Camlrus (a n t. g e o g r.), stad op de N.W.
kust van Rhodus. Resten: necropolis, havenwerken,

acropolis.

Gamlsards, de Calvinistische bewoners van de

Cévennes, die aan den opstand 1702—1705 deelnamen.

Naamsafleiding is niet zeker, waarschijnlijk van cami-

cia, chemise, d.i. hemd, in verband met hun dracht.

Zij hielden na de opheffing van het Edict van Nantes

(1685) ’s nachts godsdienstige bijeenkomsten, waar

dwepers de aanwezigen door mededeel ing van allerlei

visioenen en profetieën opzweepten. Deze fanatieken

sloegen over tot gewelddadigheden tegen „Babylon

en den Satan”, d.i. de Kath. Kerk, en eerst maarschalk

Villars slaagde erin den aanvoerder Jean > Cavalier

tot een verdrag te dwingen en daardoor den van beide

zijden wreed gevoerden strijd te beëindigen. Wachters.

Camisolcs, > Ondergoed.

Gamin, Bede, Benedictijn, Engelsch geschied-

schrijver. * 1864. Zoon van Anglicaanscie ouders.

Studeerde te Oxford, Anglicaansch geestelijke in 1888,

werd Katholiek en Benedictijn te Maredsous in 1890;

priester gewijd te Rome in 1895; ontving de Anglicaan-

sche Benedictijnen van Caldey in de Kath. kerk in 1913.

Van 1919 tot 1931 overste van het Benedictijnsch

studiehuis te Cambridge. Sedert 1931 in Downside

Abbey bij Bath.
Voorn, werken: Lives of the Blessed English

Martyrs (1904) ;
William Cardinal Allen (1909) ;

For-

gotten Shrines (1910) ;
Lives of the Benedictine Martyrs

(1930). Pompen.
Gammaert, Jan-Frans, would-be Klas-

siek tooneelschrijver; * 1699, f 2 Maart 1780 te

Brussel. Leverde ziellooze, stuntelige vertalingen van

Boileau’s Art Poétique, van blijspelen van Molière,

Dancourt e.a.; plunderde schaamteloos Racine,

Comeille, Vondel, en werd zoodoende de meest

gevierde en vruchtbaarste rijmkonstminnaer van zijn

tijd. C. bundelde zijn oeuvre in 2 deelen, „De Wercken,

Blij- en Treurspelen van Joannes-Franciscus Cam-
maert”. Het is doorgaans literair en tooneelkundig

waardeloos ;
een enkelen keer klinkt het voornaam

Klassiek accent even door, bijv. in het treurspel

Bloedige Martel-Kroon ofte Maria Stuart

Lit.: Te Winkel, Gesch. der Ned. Lett. (III)

;

J. Broeckaert, Leven en werken der Zned. schrijvers

(afl. III, 184 vlg.). Godélaine.

Gammclli, A n t o n i o, Ital. tooneelschrijver

en dichter, * 1440 te Pistoia, f 1502, waar hij aan het

hof van Hercules de Este diende.

Werken: o.a. de tragediën Demetrio rè di Tebe

(1508), Filostrato e Panüla (1508) en een reeks son-

netten. — U i t g. : Rime edite e inedite di A. C. detto

il Pistoia, door A. Cappeili en S. Ferrari (Livorno 1884)

;

I sonetti del Pistoia ecc. door R. Renier (Turijn 1888)

;

I sonetti faceti di A. C. door E. Pèrcopo (Napels 1908).

Gamminglia, Friesch geslacht, de partij der

Vetkoopers aanhangend. Partijgangers van Holland,

later van de Bourgondiërs.

Gamo, P i e r r e, Fransch dichter, * 16 Dec. 1877

te Céret (Pyrénées orientales). Koloniaal magistraat

en auteur van exotische gedichten.

Werken: Le jardin de la Sagesse (1906) ;
Le poème

des beaux jours (1913) ; Le livre des regrets (1920)

;

Treize romances barbaresques (1924) ;
Cadences (1925)

;

Lettres è, 18 degrés latitude S. — Lit.: Robert de la

Vaissière, Anthologie poétique du 20e siècle (Parijs).

Camoes, Luiz Vaz de, Portugal’s natio-

nale dichter, * 1524 te Lissabon of Coimbra, f 1580 te

Lissabon. Zoon van Simao Vaz de Camoes, een

Ontving klassie-

ke opleiding in

kloosterscholen.

Omstreeks 1542

naar Lissabon.

Waarschijnlijk

kwam hij aan het

hof, waar hij door

zijn dichtertalent

een geziene gast

was. Of liefdevoor

een hofdame der

koningin, Cathe-

rinadeAthaide(in

z’ngedichtenana-

gramatisch Na-
tercia genoemd óf

zinspeling op on-

geoorloofde liefde L. V. de Camoes.

van den koning in zijn Auto de El-Rei Seleuco, was aan-

leiding tot verbanning van het hof (begin 1549). Zes

maanden verbleef hij in Santarem aan de Ribatejo en

twee jaar als soldaat in Ceuta (N. Afrika), waar hij een

oog verloor. In 1551 weer in Lissabon, arm en verminkt,

maar hopend op protectie van den literairen vorst D.

Joao. Op Sacramentsdag 1552 bij een processie door de

straten werd C. betrokken in een twist met een hof-

beambte Gonqalo Borges, dien hij met een degenslag

verwondde. Negen maanden zat hij gevangen, maar
toen B. genezen was en zijn aanklacht introk, werd hij

vrijgelaten (7 Maart 1553), mits hij in Indië dienst

zou nemen. Nog dezelfde maand vertrekt hij naar

Indië. Besclirijving van zijn reis, een storm bij Kaap
de Goede Hoop en zijn aankomst in Goa (Sept. 1553)

in een van zijn elegieën. In Nov. nam hij deel aan een

strafexpeditie langs de kust van Malabar tegen den

koning van Chembe en in 1554 vergezelde hij waar-

schijnlijk D. Femando de Meneses op een 2e expeditie

naar Monte Felix of Guardafui (Ras el Fil), de Roode
Zee en Perzische Golf. Intusschen vond hij gelegenheid

tot dichterlijk werk. Zijn spel Filodemo werd waar-

schijnlijk in winter 1555 opgevoerd voor den gouver-

neur van Goa, Francisco Barreto, die hem den zonder-

lingen post van Provedör dos Defuntos e Ausentes

(hoofdbeheerder der eigendommen van dooden en

afwezigen
)
gaf. In het voorjaar 1556 ging hij scheep

via Malaka naar de Molukken. In 1557 of 1558 bereikte

hij Macao, maar twee jaar later werd hij ontheven van
zijn post wegens een aanklacht over zijn beheer.

Toen hij tot zijn verdediging naar Goa wilde gaan,

leed hij aan de kust van Cambodja, aan de monding
van de Mecom, schipbreuk, alleen het hs. van de
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Lusiaden reddend. In 1560— ’61 kwam hij ontdaan van
alles te Goa aan. Waarschijnlijk zat hij gevangen
wegens schulden. Van zijn leven tusschen 1564 en 1567
is niets bekend. Teleurgesteld en gekweld door heimwee
wilde C. naar Portugal terug. Éi 1567 vergezelde hij

Pedro Barreto naar Mozambique, waar hij door
ziekte en armoede tot 1569 opgehouden werd. In

April 1570, na 17 jaar afwezigheid, bereikte hij Lissa-

bon. Koning Sebastiaan kende hem een jaargeld toe

van 15 000 reis (ong. 600 gld.) en in 1672 verscheen
de eerste druk van Os Lusiadas. Van zijn verdere
levensjaren bestaan slechts schaarsche berichten.

C. leefde miskend en bekrompen, en toen in 1580
de pest weer in Lissabon verscheen, stierf C. op
Vrijdag 10 Juni van dat jaar en zonder kist of lijkdoek

werd hij in een gemeenschappelijk graf begraven.
Os Lusiadas (= de Lusiaden, zonen van Lusus,

stamvader der Portugeezen, die als zoon of begeleider
van Bacchus naar Portugal kwam) is het groote
epische gedicht waarin C., naar het voorbeeld van
Homerus en Vergilius, de ziel van zijn volk bezingt.

In het poëem, bestaande uit 10 zangen, vormende 1102
strophen in octaven, verwerkt C., rondom de reis van
Vasco da Gama, heel de geschiedenis van Portugal.

Den achtergrond van het gedicht vormt het nieuw
ontdekte land. Naast vele zwakheden (het klassieke

Goden-apparaat gebruikt C. tegelijk met het Christe-

lijk Godsbegrip) bevat het werk grootsche, lyrisch

bezielde episoden, zooals de beschrijving van den dood
van Inés de Castro, de schildering van Adamastor
en van den storm.

Van de Lusiaden verschenen 46 vertalingen, waar-
onder 1 Nederlandsche.
Van zijn lyrische verzen werd er geen bij zijn leven

uitgegeven. De eerste editie verscheen in 1595. Van
het dramatisch werk van C. is het voornaamste:
Os Amphitroes, imitatie van Plautus, El-Rei Seleuco,
en Filodemo, een semi-pastoraal drama.

In 1924 werd aan de universiteit van Lissabon een

C. -leerstoel opgericht.

U i t g. : Visconde de Juromenha, Obras de Luiz de
Camoes (6 dln. 1860—’69 ;

volledige werken met bio-
grafie)

; dr. Karl von Reinhardstocttner, Os Lusiadas
de Luiz de Camoes, Unter Vergleichung der besten
Texte mit Angabe der bedeutendsten Varianten und
einer kritischen Einleitung (1875) ;

Theoph. Braga,
Biblioteca da Actualidade (3 dln. 1874) ;

fac-simile
uitgaaf van editio princeps door dr. José Maria Rodrigues
(1921) ;

E. Biel (1880, pracht uitg.)
;

Critische uitg.
lyrische poëzie : Caroline Michaelis de Vasconcellos
(1906—’07). — L i t. : Agostinho de Campos, Camoes
Lirico, Antologia portguesa (1923) ;

Teoph. Braga, Vida
de Luiz do Camoes (1873) ;

id., Camoes e o Sentimento
Nacional (1891) ; Oliveira Martins, Camoes, os Lusiadas
e a Renascen^a (1891) ;

C. v. Reinhardstoettner, Luiz de
C. der Sanger der Lusiaden (1877) ; W. Storck, Luis de
Camoes samtliche Gedichte (6 dln. 1880) ;

R. F. Burton,
C. Ilis life and his Lusiads (1881) ;

dr. August Rüegg,
Luis de C. und Portugals Glanzzeit im Spiegel seines
National-Epos (1925). Terlingen.

Camorra, een der vele geheime bonden in

Italië, vooral sinds 1820 in het koninkrijk Napels.
Eigenlijk straf georganiseerde rooverbende (afper-

singen, diefstal, smokkelarij, betaalde moord); steunt
ook politieke woelingen (Garibaldi). Door verscheidene
regeeringen bestreden; pas door Fascisme uitgeroeid.

* Maffia.

L i t. : Lennhof, Politische Gehcimbünde (Zürich
1931). Gorris.

Camouflage of > maskeering. Hieronder ver-

staat men alle maatregelen, welke in oorlogstijd (bij

> duurzame versterkingen ook in vredestijd) worden
genomen, om troepen, versterkingen, geschutsopstel-

lingen e.d. aan vijandelijke waarneming te onttrekken.

Waar onzichtbaarheid onmogelijk is, tracht men dit

te bereiken door mimicry (bijv. uitkijkpost in

een zorgvuldig nagebootsten, hollen boom van plaat-

ijzer), door het voorkomen van wijzi-
gingen in vorm en kleur van het terrein-

beeld en door, bij een schijnbare leegte van het bezette

terrein, de aandacht af te leiden met behulp van
bedrieglijke s c h ij n w e r k e n. De gevaarlijkste
en moeilijk te misleiden gelegenheid tot waarnemen
biedt de luchtfoto, doch men moet ook rekening hou-
den met waarnemers in vliegtuigen, kabelballons

of op hooge opstellingen en met grondwaarnemers.
Op zgn. loodrechte, als landkaart genomen, lucht-

foto’s verraden opstellingen zich vooral door het
plattrappen van gras e.d., door graafwerken, slag-

schaduwen, enz. De camouflage bestaat uit het
vermijden van nieuwe paden en sporen, het benutten
van elk bladerdak en zoo noodig het vervaardigen
van kunstmatige horizontale schermen (bijv. visch-

netten, doorvlochten met reepen jute) boven ge-

schutsopstellingen e.d. De structuur of samenstelling
van de niet gladde, maar borstelige schermen is

belangrijker dan de kleur, al speelt ook deze een rol.

Tegen kabelballonwaarneming worden verticale scher-

men, kunstmatige heggen, opgesteld. Ten opzichte
van waarnemers op den grond neemt de kleur een
belangrijker plaats in. Reeds in den Wereldoorlog
paste men op legermaterieel verschillende stelsels van
beschildering toe. Evenals in de dierenwereld zocht
men aanpassing aan de omgeving door kleine vlekken
of door verminking der vormen met behulp van
groote vlekken. H. Lohmeijer.

Camouflage ter zee is de beschildering van schepen
met onregelmatige vlakken en strepen. Onttrekking
aan het gezicht is natuurlijk niet mogelijk. Doel is

dan ook vijandelijke onderzeebooten, welke torpedo’s

lanceeren, bij het schatten van koers en vaart te mis-
leiden. C. werd tijdens den Wereldoorlog hoofdzakclijk

aan boord van handelsschepen toegepast. Beschilde-
ring op deze wijze van oorlogsschepen heeft het bezwaar
dat hun zichtbaarheid grooter wordt, waardoor zij

artilleristisch in het nadeel zouden komen tegenover
den egaal-grijs geschilderden tegenstander. Cikot.

Camp bij Rheinberg in de Rijn-provincie, het
eerste Cisterciënserklooster in Duitschland; 1122

—

1802; moederabdij van bijna alle Noord-Duitsche
kloosters der Cist. Orde.

Camp , Mathias Franciscus van,
benoemd bisschop van Den Bosch. * 10 Dec. 1750 te

Antwerpen, f 14 Jan. 1824 aldaar. 1774 priester

gewijd, 1776 professor aan het seminarie, 1780 kanun-
nik-pastoor der St. Jacobskerk te Antwerpen. Van
Camp verzet zich krachtig tegen inmenging in kerke-

lijke zaken tijdens Jozef II en de Fransche Revolutie,

vlucht in 1798, omdat hij den vereischten eed niet wil
afleggen. In 1801 keert hij terug en treedt weldra weer
in functie. Van Camp voelde veel sympathie voor
Napoleon I, die hem veel gunsten schonk o.a. de benoe-
ming tot bisschop van Den Bosch (1810— ’13). Daar
de pauselijke bekrachtiging uitbleef, heeft de groote

meerderheid van de geestelijken en de geloovigen

Van Camp niet als bisschop erkend (’s > Hertogen-
bosch, bisdom). Van koning Willem I ontving hij

later een pensioen.
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Campagna di Roma.

L i t. : F. Franssen, De troebelen in het Bossche

Vicariaat tijdens de overheersching van Napoleon I

(Bossche Bijdragen I 1917, II 1918); J. Fruytier, M. F.

van Camp (Nieuw Ned. Biogr. Wbk. (VI 1924).

de Haas .

Campaert, A 1 e x, schuilnaam van A. Morel,

Ned. dichter, die zich aansloot bij de groep van het

tijdschrift Het Venster en verzen publiceert in de tijd-

schriften Roeping en De Gemeenschap.
Werk: Klank en Beeld (1931).

Campagna , G i r o 1 a m o, Ital. bouwmeester

en beeldhouwer, * ca. 1550 te Verona, f na 1626

waarsch. te Venetië. Hij is een der laatste vertegen-

woordigers van de school van Sansovino, dien hij

zonder veel oorspronkelijkheid in zijn beelden navolgt.

Als architect is hij overwegend Palladiaanscli.

Voorn, werk: Wonder van S. Antonius van

Padua (Antonius-kapel van de basiliek te Padua). —
L i t. :

(Planiscig, Venezianische Bildhauer der Renais-

sance (1921, 527 vlg.)
;

Lorenzetti, Venezia ed il suo

estuario (1927). Knipping.

Campagna cli Roma, de verlaten steppe

rondom Rome, van de Sabincr-bcrgen tot zee en tot

de Pontijnsche moerassen; 150 km lang en tot 60 km
breed (totaal 3 000 km2

). De rivier de Tiber groef er

een breed erosie-dal doorheen. Onderzeesche vulkanen

wierpen hier weleer tuf op, terwijlde ringbergenAlbano,

Bracciano en Vico lava-stroomen uitzonden. Eens

was het dicht bevolkt, maar oorlog en grootgrondbezit

maakten er een moerassig, onbewoond gebied van

(malaria). Alleen in den drogen tijd daalden de herders

van de bergen af. Ruïnes van aquaducten en graf-

gesteenten wijzen op de oude grootheid. Thans wordt

aan de drooglegging gewerkt (Littoria door Mussol in i

geopend in 1932: landbouw en wijnbouw). > Bonifi-

cazione. Heere .

L i t. : Kammel, Rom und die C. (Bielefeld 41925)

;

Tomassetti, La Campagna R. (4 dln. 1910—1926).

Campagne. Hieronder verstaat men de periode,

waarin de activiteit op een bepaald gebied zoo hoog

mogelijk wordt opgevoerd.

Onder aardappelcampagne \erstaat men dus den

tijdsduur (van half Sept. tot Dec.), waarin de aardap-

pelmeelfabrieken ononderbroken werken. In 1930

hadden de aardappelmeelfabrieken een g r o o t e

campagne; de 18 coöp. fabrieken verwerkten toen 665

millioen kg en de 9 particuliere fabrieken 88 millioen

kg. De lage prijzen van het aardappelmeel en de export-

belemmeringen voor dit product hadden voor 1931

een sterk verminderden verbouw van fabrieksaard-

appelen ten gevolge. De geringe aanvoer bezorgde den

fabrieken in dat jaar een kleine campagne;

de 19 coöp. fabrieken verwerkten 339 millioen kg,

terwijl van de 10 particuliere fabrieken er slechts

2 gedurende korten tijd werkten en 5 millioen kg
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Campanië.

aardappelen omzetten. Om een regelmatig verloop

van de campagne te verkrijgen, moeten de fabrieken

op een onafgebroken aanvoer van aardappelen kunnen
rekenen. Het is daarom noodig zoowel middelvroege,

bijv. Eigenheimer en Triumf, alsook latere aardappel-

rassen, bijv. Thorbecke, te telen. Verder > Aard-

appel (sub aardappelcampagne). Dewez.

Bietencampagne is de tijdsduur, gedurende welken

de bieten worden gerooid, aangevoerd en verwerkt

tot suiker. Deze duurt in Nederland van einde Septem-

ber tot in December. In andere landen gelden andere

tijdstippen van begin en einde.

Campagnola, 1° Domenico, Ital. schilder

en graveur, * 1500, f na 1581. Geschoold op Romanino,
Moretto en Titiaan.
2° G i u 1 i o, Ital. schilder en graveur, * 1482

te Padua, f na 1514. Werkte in 1498 aan het hof van

Ferrara en na 1507 in Venetië. Na 1514 werd hij priester.

Zijn verdienste ligt niet in oorspronkelijkheid, maar
daarin, dat hij de Paduaansche schilderkunst van
het vasthouden aan Mantegna afvoerde en met Vene-

tiaansche elementen (Giorgione) bevruchtte. Meeste

werken bevinden zich in de kerken en „scuole” van

Padua.
L i t. : Venturi, Storia dell’arte italiana (IX 3, 1928,

492 vlg. en 507 vlg.). Knipping.

Campana
( < Campanië, bekend om haar metaal-

werken), liturgische naam voor klok (sinds de 6e

eeuw); later slechts voor grootere klokken, en campa-
nula tintinnabulum, enz. voor kleinere (9e eeuw).

> Klok (Kerkklok).

Campana, 1° D i n o, Ital. dichter, * 20 Aug.

1889 te Marradi (Toscaansche Romagna), thans in het

krankzinnigengesticht te Castelpucci (Florence). Hij

behoorde tot de fragmentistische school van de

-> Ronda.
2° Pedro, •> Kempener (Pieter de).

Campana-graven zijn grafkamers in den vorm
van een klok, van nog geen 2 m hoog. Zij komen in de

catacomben van Syracuse, Pallazolo, S. Alfano e.a.

Siciliaansche, meest Christ. begraafplaatsen voor en

bevatten een aantal (tot 35) graven in den bodem en

nisgraven en arcosolia in den wand.
CampaneUa, Thomas, Italiaansch philo-
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Voorbeelden van campanilen
;

links die der S. Apollinare Nuovo te Ravenna, ca. 30 m hoog
;

midden : de

campanile der Maria in Cosmedin te Rome, 35 m hoog
;
rechts de bekende scheeve toren van Pisa, 54,5 m hoog.

soof en schrijver van den staatsroman Zonnestaat,
* 1668 te Stilo in Calabrië, f 1639 te Parijs in het Domi-
nicanenklooster Saint Honoré. Reeds op jeugdigen

leeftijd was C. als dichter en redenaar bekend; uit

geestdrift voor Albertus Magnus en Thomas van
Aquino besloot hij op 15-jarigen leeftijd in de Orde der

Dominicanen in te treden. Te Cousenza en te Napels

studeerde hij Aristotelische philosophie. Zijn onrustige

en vrije geest kwam onder den invloed van de leer van
Nicolaas van Cusa en van Bemardinus Telesius

(f 1680), die de overheerschende Aristotelische philo-

sophie trachtte te overwinnen door een geheel nieuwe.

In 1682 verdedigde C. te Napels de leerstellingen van
Telesius. C. sloot zich aan bij Plato, vooral in zijn

communistische ideeën. Door zijn strijd tegen Aristo-

teles kreeg C. vele vijanden; studeerde medicijnen,

astrologie en magie en werd wegens zijn paradoxale

neigingen verdacht van zwarte kunst. Uit den stand der
sterren voorspelde hij een politieke verandering te

Napels in het jaar 1600; hij werkte mede aan de be-

vrijding van de Spaansche overheersching en wilde

een gelukkige republiek grondvesten. Hierom werd hij

gevangen genomen; een zevenmaal herhaalde folte-

ring van 24 uren was niet in staat hem een bekentenis

af te persen; gedurende 27 jaren verbleef hij in de
gevangenis, waar hij de meeste zijner boeken schreef.

Eerst aan Urbanus VIII gelukte het van de Spaansche
regeering de bevrijding van C. te verkrijgen. Door
vrees voor het Spaansche hof vluchtte C. naar Frank-
rijk, wTerd gunstig ontvangen door Richelieu, kreeg

een pensioen van 3 000 livres en verbleef in het kloos-

ter St. Honoré te Parijs tot zijn dood. In 1638 maakte

C. een reis naar Holland om Descartes te spreken. Zijn

Reëele Philosophie bestaat uit 4 deelen, waarvan het

eerste handelt over de natuur der dingen, het tweede

over de zeden der menschen, het derde over politica

en het vierde over economica; het werkje: Zonnestaat

(Civitas solis) is een aanhangsel der politica. C. wil een

ideale republiek, georganiseerd naar het model van

een klooster, met theocratische beginselen, waar gees-

telijk en wereldlijk gebied in één hand zijn; in een

gesprek tusschen een grootmeester der hospitaalridders

en een Genueesch scheepskapitein wordt de Zonnestaat

beschreven: een reusachtige stad tegen en rondom de

helling van een berg gebouwd, bestaande uit 7 ringen,

genoemd naar de 7 planeten; de ringen zijn bebouwd
met paleizen of kloosters met balcons en terrassen;

boven den zevenden ring op den top van den berg

bevindt zich de tempel. De souverein van den Zonne-
staat is een priester, Sol, die het wereldlijke en het

geestelijke beheerscht; onder den souverein staan Poa,

Sia en Mor (Potestas, Sapientia, Amor; kracht, wijs-

heid en liefde); „Kracht” is belast met vrede en oorlog;

„Wijsheid” met onderwijs, kunsten en wetenschappen;
„Liefde” heeft de zorg over de bevolking, voedsel,

kleeding en lichamelijke opvoeding. (Het zijn de

strijdende, de leidende en voedende standen van
Plato.) De bewoners leven in meest volstrekte ge-

meenschap, verdeeling wordt geregeld door de over-

heid; hun standpunt is, dat egoïsme voortwoekert
door bezit; allen zijn gelijk gekleed; de kinderen

leeren spelend, men bezichtigt velden en wTeiden, de

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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overheid wijst de beroepen aan, rekening houdend met
aanleg en lust; „Sol” moet alle kennissen bezitten,

de kennis der talen is echter minder noodig; door de

realistische methode van onderwijs in den Zonne-

staat was dit mogelijk; de jeugd leert dingen en niet

de namen alleen. Alle volwassenen moeten werken; als

allen werken, is 4 uur voldoende; het geheele maat-

schappelijke leven berust op gehoorzaamheid. In de

economica verdedigt C. de eenheid van het huwelijk;

een bewijs, dat C. den Zonnestaat als een droombeeld

beschouwde van een hiërarchisch ingerichte gemeen-

schap en critiek leverde op de toenmalige toestanden.

J. V. Andrea heeft den „Zonnestaat” trachten te ver-

christelijken.

Werken: Philosophia Sensibus demonstrata (Na-

pels 1591) ;
De rerum natura (Napels 1591) ;

Realis

philosophia epilogisticae partes quatuor (Frankfort

1623); Atheismus triumphatus (Rome 1631). — Lit.

:

I/Amabile, Fra T. C. (3 dln. Napels 1880—*82) ; L.

Blanchet, C. (Parijs 1920) ;
F. Kleinwachter, Die Staats-

romane (Weenen 1931) ; J. Kvacala, Thoma Campanella,

ein Reformator des ausgehenden Renaissance (Berlijn

1909) ;
H. P. G. Quack, De socialisten, personen en

stelsels (I)
;

Rossi, Tomasso Campanello metafisico

(1921) ;
Staatslexikon der Görresgesellschaft (s.v. Staats-

romane). M. Verhoeven.

Campani, 1° Annibale, Ital. dichter,

letterkundige en tooneelschrijver, * 1863 te Modena.

Werken: o.a. het drama II conté Fulvio Testi

(1903), en de gedichtenbundels Fivre di reliquie, Albo
lirico.

2° N i c c o 1 ö, Ital. schrijver, * ca. 1490 te Siena,

f 1550, ook bekend onder den naam van Lo Strascino,

naar den titel van een zijner comedies.

Werken: II magasino, II coltellino, II Berna, II

Strascino. — Lit.: Riccoboni, Histoire du thé&tre

italien (Parijs 1728—1731)
;

C. Mazzi, Lc rime di N.

Campani detto lo Strascino (Siena 1878).

Campania, tegenwoordig > Campanië.

Campanië (oudtijds: Campania), het Noorde-

lijkste kindschap van Zuid-Italië, rondom de Golf

van Napels. Opp. 16 295 km2
,
ca. 3 427 000 inw., 210

per km2 (1931). Steden: Capua, Napels, oudtijds Pom-
peji, etc. Zie krt. in kol. 717/718.

Een der volkrijkste provincies van Italië met veel

landbouw, handel en visscherij (Terra di Lavoro =
land van den arbeid). Het is een breukgebied aan de

binnenzijde van de Apennijnen, maar de meeste in-

zinkingen zijn weer volgeslibd. Het Noordelijk deel

kreeg het slib van de Voltumo, het Zuidelijk deel is

bedekt met tuf en asch (Vesuvius, Phlegreïsche vel-

den). Het prachtige klimaat lokt vele vreemdelingen.

Lit.: Deecko, Geol. Führer durch C. (Berlijn 1901)

;

Gnudi, La pianura Campana (Florence 1909). Heere.

Geschiedenis. Reeds vroeg door de Grieken

gekoloniseerd, komt Campania in de 6e eeuw onder

Etruskische, later onder Samnietische en in 338 onder

Romeinsche overheersching. De Romeinen maken
het stilaan tot een Latijnsch gewest (alleen Napels

bleef Grieksch). Door de uitbreiding der wegen namen
handel en nijverheid er een hooge vlucht en het gun-

stig klimaat lokte de rijke Romeinen in den zomer

naar C. In de 6e eeuw door de Longobarden bedreigd;

door de Saracenen verwoest. E. De Waele.

Campanile, naam der oudste klokketorens in

Italië, afgeleid van campana: klok. Hij bleef bewaard

voor de vrijstaande, rechtopgaande torens, uit-

sluitend voor klokken bestemd. De meeste nog be-

staande zijn van jonger datum dan de basilieken,

waarbij zij behooren. De allereerste waren rond, ge-

deeltelijk echter tevens trappentorens (voor de gale-

rijen), niet veel hooger

dan de kerk zelf (af-

beelding op een mozaïek
uit de 5e eeuw in Maria

Maggiore te Rome).
Toen de klokken grooter

werden, nam de cam-
panile haar typischen,

meestal vierkanten

vorm aan (9e en 10e

eeuw), in baksteen, af-

gewisseld door bergstee-

nen kroonlijsten, die de

verdiepingen scheiden,

waartusschen de muur
ofwel (de onderste) ten

deele met blindbogen is

versierd, ofwel (de hoo-

gere) door bogen op

kolommen rustend, is

doorbroken, terwijl het

overstekende dak den

vorm heeft van een

uiterst lage pyramide.

Deze campanile stond

zoowel bij de absis als

bij het atrium. In de

8e eeuw bouwde paus

Stephanus III (II) er

een voor drie klokken

bij de S. Pieter. Bij-

zonder ontwikkelden

zich de geheel vrij-

staande gedurende de

M.E., ook enkele bui-

ten Italië, ronde, vier-

kante en veelhoekige.

> Klokketoren.

Voorbeelden: Ronde:

die van S. Apollinare Een der campanilen te

Nuovo en S. Apollinare Bologna (83 m hoog),

in Classe, te Ravenna
(beide uit de 6e eeuw); de scheefstaande van

Pisa (1170—1350, 54V2 m hoog). Vierkante:

meerdere te Rome uit de M.E., die te Gaëta (1279),

die te Florence van Giotto (f 1337), de twee schceve

van Bologna (12e eeuw, 471
/2 m en 83 mhoog), een

ged. Moorsche te Sevilla (10e eeuw), een te Regensburg

(13e eeuw). Achthoekige: die van Saragossa (1504,

84 m hoog) en Valencia (14e—16e eeuw, 46 m hoog).

Nieuw is die te Westminster (1865).

A. Beekman.

Campanile, A c h i 1 1 e, Ital. schrijver, die

zich in dezelfde humoristische richting beweegt als

Bontempelli. * 20 Sept. 1897 te Rome.
Werken: o.a. Ma, che cosa è quest’amore ? (1927);

L’invcntore del cavallo (comedie, 1927) ;
Se la luna mi

porta fortuna (1928) ;
Agosto, moglie mia, non ti comosco

(1930) ;
Centocinquanta la gallina canta (comedie,

1931) ;
II ciambellone (comedie, 1932) ;

Cantilcna alP

angelo della Strada (1933).

Campanini, Barberina, eig. Barbara

Campanina, werd in 1789 gravin van Campanini;

Fr. balletdanseres, * 1721, f 1799. In 1739 te Parijs;

van 1744
—

’48 aan het hof van Fred. den Grooten, die

haar liet ontvoeren voor zijn ballet.

Campano, Italiaansch wiskundige, afkomstig
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van Novara, in de tweede helft van de 13e eeuw. Was
kapelaan en medicus van paus Urbanus IV en opvol-

gers. Hij schreef over wiskunde, astronomie en chrono-

logie. Bekend is zijn vertaling uit het Arabisch in het

Latijn van de Elementen van Euclides, waarop ver-

schillende oude gedrukte edities gebaseerd zijn. Ver-

taling en commentaar komen voor in de oudste ge-

drukte Euclides-uitgave (Erhard Ratdolt, Venetië

1482) . Dijksterhuis .

Campanula, > Klokje.

Campanularia, orde van Hydromedu-
s e n of kwalpoliepen. De C. of klokpoliepen
zitten vast op steenen e.d. in de kustzone, en voeden
zich vooral met plankton. Zij bestaan uit een vertakte

kolonie van poliepen die elk aan den top een klok-

vormig vangapparaat dragen met een krans van vang-

armen. Uit afzonderlijke knoppen ontstaan de vrij-

zwemmende kwallen of medusen, welke eieren vormen,
waaruit zich de poliepvorm weer ontwikkelt, zoodat

hier generatiewisseling optreedt. M. Bruna.

Campbell, 1° Col in, Engelsch architect

en teekenaar uit de 18e eeuw, f 1729. Van hem is de

gevel van het Burlington House te Londen. Engelsche

landkasteelen, deels in overgeleverden Engelschen,

deels in Palladiaanschen trant. Hij gaf den „Vitru-

vius Brittanicus” uit en verluchtte hem met vele

teekeningen.

L i t. : Chancellor, Lives of the British architects

(1909). Knipping.
2° Marinus Frederik Andries

Gorardus, bibliothecaris der Koninklijke Biblio-

theek. * 15 Oct. 1819 te Kampen, f 2 April 1890 te

Den Haag. Aanvankelijk in het uitgeversbedrijf te

Den Haag werkzaam, werd C. in 1838 volontair aan de

Koninklijke Bibliotheek, en werd, na eenige rangen

te hebben doorloopen, in 1847 onderbibliothecaris

om in 1869 J. W. Holtrop als bibliothecaris op te

volgen. Tijdens het bibliothecariaat van Holtrop

was C. reeds voortdurend diens medewerker, o.a. bij

zijn werken op het gebied van de incunabelstudie.

Zelf heeft hij op dit terrein steeds voortgewerkt, wat
geleid heeft tot de uitgave in 1874 der „Annales de la

typographie néerlandaise au XVe siècle”. Als redacteur

van verschillende periodieken heeft C. tal van artike-

len gepubliceerd. In 1875 werd hij doctor honoris

causa. Voor de Koninklijke Bibliotheek was zijn biblio-

thecariaat een tijdvak van bloei. De zelfstandigheid

van het ambt werd grooter, het budget steeg geregeld,

de verzamelingen breidden zich sterk uit.

L i t. : Levensbericht door W. O. C. Knuttel, in

Levensb. v. d. Mij. d. Ned. Lett. (1890, 256).

Brummel.
3° Thomas, Engelsch dichter van Schotsche

afkomst. * 1774, f 1844. Woonde van zijn 27e jaar af

in Londen. Zijn lang-ademige gedichten, The Plea-

sures of Hope, Gcrtrude of Wyoming, in 18e-eeuwschen
stijl, zijn tegenwoordig ongenietbaar. Bekend is hij

alleen gebleven om zijn oorlogsliederen, die groot

succes hadden tijdens de Napoleontische oorlogen,

en wegens hun trommelend en triomfantelijk rhythme
ook heden nog hun uitwerking niet missen. De voor-

naamste zijn: The Battle of the Baltic, The Song of the

Greeks, Hohenlinden, The Soldier ’s Dream en Ye
Mariners of England. Pompen .

Campbell-Bannerman, sir H e n r y, Eng.
staatsman, een van de stichters van het Britsche

wereldrijk in den vorm eener federatie van Dominions.
* 7 Sept. 1836 te Elvinside (Schotl.), f 22 April 1908

te Londen. C. zetelde van 1868 tot 1906 onafgebroken

op de liberale banken van het Lagerhuis. Vanaf 1871

maakte hij meermalen deel uit van de liberale ministe-

ries Gladstone, o.m. als onderstaatssecretaris voor
Iersche Zaken (1884

—
’86). In het parlement steunde

hij Gladstone ’s voorstel van Home-rule, maar kon
het niet doordrijven. In 1899 leider van de liberale

partij geworden, bestreed C. heftig de Z. Afrikaansche

annexatiepolitiek van Jos. Chamberlain. Na den
val van het ministerie Balfour (Dec. 1905) vormde
hij een liberaal-soc. dem. coalitiekabinet, dat tot

April 1908 aanbleef. C. poogde andermaal als eerste

minister, aan Ierland Home-rule te schenken en bereid-

de de stichting van de Z. Afrikaansche Unie voor

(1909), aldus een belangrijken stap wagend naar de

verwezenlijking van de Britsche Empiregedachte.
L i t. : Spender, Life of sir H. C.-B. (2 dln. 1923).

V. Houtte.

Campbcll-ciland, eiland in den Grooten

Oceaan, uit de groep der Campbell-eil. (52° 34' Z.,

169° 12' O.), behoorende tot Nieuw-Zeeland. Opp.
200 km2

;
onbewoond

;
nu en dan bezocht door walvisch-

vaarders en zeehondenjagers; ontdekt 1810; obser-

vatiepost tijdens Venusovergang van 1874.

Campc, Joachim Heinrich, paedagoog
der Aufklanmg, behoorend tot den kring der Philan-

tropijnen. * 1746, f 1818. Eerst predikant en gouver-

neur der Von Humboldt’s, later helper en vervanger

van Basedow, met wien hij het echter niet vinden kan:

hij ontvlucht Dessau, opent te Hamburg een eigen

instituut, en werkt aldaar en in Bronswijk als schrijver

en uitgever. Campe is vooral bekend als pionier der

jeugdlectuur: hij bewerkte onder invloed van Rousseau

Defoe’s Robinson als kinderboek (in moraliseerenden

geest) en stichtte een jeugdtijdschrift. Met Trapp e.a.

gaf hij het zgn. Revisionswerk uit, een handboek der

opvoedings- en onderwijsleer in ruimsten omvang,
waarin ook vertalingen van Locke’s en Rousseau ’s

paed. geschriften werden opgenomen.
U i t g. : C.’s ausgewahlte Werke, uitgeg. door Carl

Cassau (2 dln. 1889). — L i t. : Hallier, C.*s Leben und
Wirken

(

21862) ;
Leysor, Joach. Hoinr. Campe (2

dln. 1877). Rombouts.

Campêche, > Blauwhout.

Campêche, 1° Mexicaansche staat, gelegen

aan het Z.W. gedeelte van het Yucatan-schiereiland,
en begrensd ten N. en ten N.O. door den staat Yucatan,
ten O. door den staat Quintana Roo, ten Z. door Guata-
mala, ten Z.W. door den staat Tabasco en ten W. door

de golf van Mexico. Oppervlakte: 50 942 km2
;
84 971

inw. (1930), overwegend van Indiaanschen bloede.

Hoofdstad: Campêche. Heet en ongezond klimaat.

Physiographisch behoort C. tot de uit kalksteen opge-

bouwde vlakte van Yucatan. Het N. gedeelte vertoont

zeer duidelijk de kenteekenen van een karst-topogra-

phie en -hydrographie, en is derhalve zeer dor. Het
grootste gedeelte van de streek is echter met dichte

tropische wouden bedekt. In het Z. treft men eenige

relatief belangrijke rivieren (o.a. de Rio Candelaria
en de Rio Mamantel), die voor het vervoer der bosch-

producten zeer te pas komen. Men wint er nl. verschil-

lende goede en bruikbare houtsoorten o.a. campêche-
hout (blauwhout, logwood), naar den staat geheeten,

en chiclegom, waaruit kauwgom vervaardigd wordt.
De kust is ondiep en door zandbanken onveilig, echter

beter tegen den wind beschermd dan de andere deelen
van het Yucatansche kustgebied. Carmen, tusschen

de Golf van Campêche en de Laguno de Terminos,

Wat niet onder C te vinden is. zoeke men onder K.
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waarin de voornaamste rivieren eindigen, geldt als

voornaamste havenplaats. De bevolking heeft zich bij

voorkeur in de brousse neergezet en doet er veel aan

sisalcultuur. Voor het vervoer van dit product werd

een spoorweg van Campêche naar Merida, in den staat

Yucatan, gebouwd. Polspoel .

2° Hoofdstad van den staat Campêche in

Mexico, op de Westkust van het schiereiland Yucatan

(19° 47' N., 90° 32' W.), door spoorweg met Merida

verbonden; 17 000 inw. Eertijds zeer voorname

handelsplaats, draagt nog sporen van haar vroegere

welvaart (Spaansche overheersching). Haar rol is

overgenomen door Merida. Eenige uitvoer. p. Cyrillus,

Campêche-bank, uitgestrekte bank in de

Golf van Mexico, aan N. en W. zijde van het schier-

eiland Yucatan. Opp. 170 000 km2
,
diepte hoogstens

60 m. Aan N. en \V. kant staat dikwijls een woelige

zee. Óp de bank treft men verscheidene riffen en veel-

vuldige waterverkleuringen aan, somtijds ten onrechte

voor ondiepten aangezien. De bodem bestaat uit

koraal, hier en daar bedekt met een dunne laag zand

en schelpen, vandaar slechte ankergrond. Belangrijke

vischvangst. Watertemperatuur relatief laag (in den

zomer 24° C) ten gevolge van tegen den steilen rand

opstroomend dieptewater. Wissmann.

Campcflfji, L o r e n z o, kardinaal en kerkelijk

diplomaat. * 1474, f 1639 te Rome. Hij stamde uit

een Bologneesche familie, legde na den dood van zijn

vrouw het professoraat in het recht aan de universiteit

van Bologna neer en trad in den geestelijken stand.

De Curie vertrouwde hem gewichtige zendingen toe;

paus Leo X benoemde hem tot eersten gewonen

nuntius in Duitschland (1513—1517); in 1528 werd

hij naar Engeland gezonden om Hendrik VIII van zijn

echtscheiding af te houden. C. was een der weinigen,

bij wien paus Adriaan VI steun vond voor zijn her-

vormingsplannen, tot welk doel hij schreef: De depra-

vatione status Romanae Ecclesiae. Hij werd in 1512

bisschop van Feltre, in 1517 kardinaal, in 1523 aarts-

bisschop van Bologna.

L i t. : Biographie door Carlo Sigonio (Bologna 1581)

;

Vorder St. Ehscs, in de inleiding op de Römische Doku-
mcnte zur Gesch. der Ehescheidung Heinrich VIII

(

81893, blz. 16 vlg.
;

uitgave der Görres-Ges.)
;

Pastor,

Gesch. der Papste (IV, 1 en 2 ;
V)

;
Th. Brieger, in

Realencykl. für Prot. Theologie (III, s.v. Campegi).

Wachters.

Campen, 1° Jacob van, > Kampen
(Jacob van).

2° N i c o 1 a e s v a n, > Kampen (Nicolaes van).

Campenclonk, Heinrich, Duitsch schilder

en houtgraveur ;
* 1889 te Krefeld; is professor aan

de Dusseldorfsche academie. Zijn kleuren zijn vlak,

maar helder en warm. Het beste zijn wel de vensters

in de crypta van het Munster van Bonn (Broodver-

menigvuldiging). Invloed van Klee en Chagall.

Knipping.

Campenhout, 1° Daniël van, prior van

de Norbertijner abdij te Grimbergen, die ter plaatse

als Zalige wordt vereerd.

L i t. : Acta SS. September (III, 745).

2° Frans van, Belgisch musicus
;
* 1779 te

Brussel, f 1848 aldaar. Violist, later zanger aan

den Muntschouwburg; verbleef vanaf 1827 te Brussel,

om zich aan de compositie te wijden. Schreef 17 opera’s,

missen, een Te Deum, een symphonic, enz. Auteur

van het Belgisch nationaal lied, de Braban<;onne.

E. V . d. Velde.

Campert, Jan R. Th., Ned. dichter en jour-

nalist; * 15 Aug. 1902 te Spijkenisse; wordt in zijn

poëzie beïnvloed door dr. P. C. Boutens, schreef later,

in samenwerking met Willy Corsari, populaire romans.

Voorn, werken: Refereinen (1922) ;
Verzen

(1925) ;
De Bron (1927) ;

Het Verliefde Lied (1928).

Campfèr, luchtkuuroord in het Engadin, Zwit-

serland (1 829 m).

Camphausen, Wilhelm, Duitsch schilder

vooral van veldslagen; * 1818 te Dusseldorf, f 1885

aldaar. Was leerling van Alfred Rethel en later van

K. Sohn. Zijn veldslagen dragen het stempel der

romantiek. Het best geslaagd zijn de ruiterportretten.

Voorn, werken: Blücher trekt bij Caub den

Rijn over
;
Bestorming van de Düppeler verschansingen;

Napoleon na den slag van Sedan voor den Pruisischen

koning Wilhelm
;
„der alte Dessauer”

;
Keizer Wilhelm I

met Roon, Bismarck en von Moltke. Knipping.

Camphora, > Kamfer.

Camphuiscn , Jan, schilder, * 1760, f 1840

te Amsterdam, leerling van Barbiers, schilderde land-

schappen, portr. en histor. voorstellingen, o.a. slag

van Waterloo.

L i t. : v. Wurzbach .Nied. Künstlerlex.

Camphuys, Johannes, gouvemeur-gene-

raal van Indië van 1684 tot 1691, als opvolger van

Speelman. * 1634, f 1695. Moeilijkheden van persoon-

lijken aard, niet in bestuurszaken.

Camphuysen, 1° Dirck Rafaelsz.,
Nederlandsch dichter en predikant. * 1586 te Gorkum,

f 19 Juli 1627. Een typisch consequente Protestant,

die ten slotte buiten elk kerkverband is gebleven.

Hij was eerst in de leer bij een kunstschilder, doch in

1608 werd hij student te Leiden. Ofschoon hij van

aanzienlijke afkomst was, zag hij zich genoodzaakt

een betrekking als gouverneur bij de familie van

Boetzelaer aan te nemen. Later wordt hij predikant

te Vleuten, waar hij onder grooten toeloop predikte;

om zijn Remonstrantsche neigingen werd hij verbannen

en zocht zijn toevlucht in Oost-Friesland, waar hij

een drukkerij opzette samen met Pieter Arentsz. Later

woonde hij te Harlingen, op Ameland en te Dokkum,
waar hij een linnenhandel dreef. Zijn religie droeg

een uitermate sterk persoonlijk karakter en was

gebaseerd op de meening, dat ieder rechtstreeks en

zonder eenige dwingende tusschenkomst van welke

autoriteit ook, zijn verhouding tot God regelen moest

uit den bijbel. Daarom wilde hij van geen enkele

kerkelijke belijdenis iets weten en zijn ernstigste grief

tegen Rome was dan ook de „Conscientie-dwangh”.

Zoo onverbiddelijk als hij is tegenover de godsdienstige

beginselen, zoo mild is zijn oordeel over de menschen.

Zijn denkbeelden zette hij uiteen in zijn preeken en

brieven, maar vooral in zijn hoofdwerk: „Van ’t onbe-

driegelijck Oordeel tusschen Goede ende quade Leere”.

Naast dit proza, dat om den zuiveren stijl waard is

om nog gelezen te worden, schreef C. een groot aantal

Stichtelijke Rijmen, die hij te Dokkum verzamelde

(le uitg. 1624 te Hoorn). In dit werk ligt zijn groote

beteekenis voor de letterkunde: hier toont hij zich

als zuiver dichter een voorlooper van Gezelle, zoowel

in subtiliteit van gedachten als in zijn vloeiende,

eenvoudige taal. Zeer bekend is de slotstrophe van

zijn Mayschen Morgenstondt: „Ach, waren alle men-

schen wijs”. Verschillende zijner gedichten worden nog

gezongen als geestelijke liederen in de Protestantsche

kerken. Zijn psalmvertaling, ofschoon veel beter,

kon die van Datheen niet verdringen.

Werken: Stichtelijcke Rijmen (le uitg. 1624, in
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den loop van ruim een eeuw bijna vijftig drukken)

;

Theologische werken (waarvan een zevental drukken)

;

Brief tot afrading van ’t Pausdom (zonder auteursnaam;
wordt met vrij groote zekerheid aan C. toegeschreven).
—

.

L i t. : L. A. Rademaker, Didericus Camphuysen
(Diss. Utrecht, Gouda 1898) ;

G. Kalff, Camphuysen
herdacht (in Stud. over Ned. dichters der 19e eeuw)

;

L. Knoppert, oude Ned. Psalmberijmingen (in Hand.
Mij. d. Ned. Lettcrk. 1905—’06). Piet Visser

.

2° G o v e r t, schilder, zoon van den beroemden
theoloog en dichter Dirck Rafelsz. * 1624 te Dokkum,
f 1672 te Amsterdam. Hij werkte te Amsterdam, ook
eenigen tijd in Zweden. Vnl. portretten en boeren-
erven met vee. Hij schijnt invloed op Potter gehad te

hebben en was o.a. leermeester van Aert v. d. Neer.
Hij had een zoon Godefridus, die ook schilderde, maar
van wien geen werken bekend zijn.

L i t. : O. Holland (XXI)
;

v. Wurzbach, Nied.
Künstlerlex.

3° R a f a e 1 Govertsz, schilder, neef van
Govert C.

5
* 1598, f 1657, werkzaam te Amsterdam.

Hij was bevriend met Aert v. d. Neer, wiens kunst hij

sterk imiteerde.

Lit.

:

O. Holland (III en XXI)* v. Wurzbach,
Nied. Künstlerlex. Schretlen.

Campi, artistenfamilie uit Cremona.
1° Antonio, Ital. schilder, beeldhouwer

en bouwmeester, f ca. 1591 te Cremona. Leerde bij zijn

vader schilderen, ging in 1561 naar Milaan, werkte
in vele N. Ital. steden en werd door den paus tot ridder
benoemd om zijn diensten voor de Romeinsche bouw-
bedrijvigheid. Zijn schilderwerk vertoont invloeden van
Giulio Romano, Pordenone en minder vaak Parmi-
gianino.

2° Bernardino, schilder, waarsch. neef van
Giulio, * 1522, f ca. 1590. Sloot zich bij de manier van
Correggio en Parmigianino aan.
3° Galeazzo, schilder, vader van Antonio

en Giulio, * 1477, f 1536. Leerde in de school van
Bembo en Boccaccino.
4° Giulio, schilder, zoon van Galeazzo, * ca.

1502, f 1572. Behalve de invloeden van Romanino
en Pordenone, onderging hij dien sterk van Dosso
Dossi. Zijn oorspronkelijk brandend en rijp koloriet

(invloed van Venetië) boette later aan kracht in.

Lit.: Berenson, North. Itaiian Painters of the
Renaissance (1907, 185 vlg.). Knipping.
Campidano, laagvlakte in het Zuid-Westen

van Sardinië, 39° 36' N., 8° 45' O. Ong. 20 km breed;
vruchtbaar, maar wreinig bewroond wegens de moeras-
sen (malaria). Men spreekt er het Campidanisch dialect.

Aan den voet van het ertsrijke bergland van Iglesias.

Campicjlia Marittima, in de Ital. provincie
Pisa, 215 m boven zee, ca. 10 000 inw. Vliegveld.

Oud slot. Vindplaats van lood, ijzer, marmer, aluin.

Gampicjnien, 1° onder-afdeeling van het Bel-
gisch Diluvium, bestaande uit grinden en zanden,
waarin mammoetresten gevonden wrorden.

2° (Ook Camp igny ien) Een voorhist. periode,
uit het einde van het midden- of begin van het
jonge Steentijdperk, aldus geheeten naar de vindplaats
in Frankrijk, de Campigny-hoogte of Blagny-sur-
Bresle (Seine-Inférieure). Van de steenen werktuigen
uit dezen tijd zijn vooral de trapeziumvorm ige wiggen
en de lange ovale bijlen opvallend. Geslepen werk-
tuigen zijn nog onbekend. De potscherven wijzen op
groote ronde en platte vaten uit een mengsel van
leem, kwarts-zand en mosselschaal. De versieringen
zijn geometrisch rechtlijnig: dambordpatroon, ruiten.

In België bevat de streek om Bergen (Henegouwen)
Campignien-producten, in Nederland de heide bij

Kaldenkirchen. Waarschijnlijk ontwikkelt zich uit

het C. de zgn. Kjökkenmödding-cultuur.
Lit.: Salmon, d’Ault du Mesnil en Capitan, Le C.

in Revue d’Anthropologie (VIII 1898) ;
Obermaier, in

Reallexikon der Vorgeschichte (II 1925, 262 vlg.)

Knipping.
Campin, R o b e r t, schilder, * 1375, f 1444,

herhaaldelijk in de oorkonden te Doornik genoemd,
o.a. in 1427 als leermeester van Rogelet de la Pasture.
In de laatste 30 jaren heeft hij een groote rol gespeeld
in de kunstgesch., omdat Waalsche historici (Pinchart
e.a.) hem tot een groote persoonlijkheid hebben opge-
blazen als centraal punt van een denkbeeldige groote
school te Doornik, die dan van Fransche afkomst wras

en sterk richting gevend voor de Vlaamsche schilders

zou geweest zijn. Zij identificeerden nl. den genoemden
Rogelet met Rogier v. d. Weyden, wiens kunst dus
van Franschen oorsprong zou zijn, en stelden een groep
werken (o.a. alle vroeger als Rogier beschouwde, die
van vóór 1438 dateerden) op naam van een anoniemen
„mr. de Flémalle”, dien zij daarna met Campin ver-
eenzelvigden. Hun stellingen zijn nooit geheel aan-
vaard, maar sinds 1931 definitief weerlegd door Em.
Renders, zoodat de persoon van Campin thans weer
tot volkomen onbekendheid is teruggevallen.
Lit.: Em. Renders, in Burl. Magaz. (Juni 1929)

;

id., La solution du problème v. d. Weyden, Flémalle,
Campin (Brugge 1931); Hulin de Loo, in Burl.Magaz.
(1926) ;

Winkler, Der Meister v. Flémalle u. Rog. v. d.

Weyden (Berlijn 1913) ; Friedlander, in Alt-Niederl.
Malerei (II). Schretlen

.

Campina, stad in Roemenië met ca. 15 000 inw.
aan de spoorlijn Boekarest—Kroonstad, middelpunt
van petroleumvelden (zie kaart Balkan-Schiereüand
F 2).

Campion, 1° E d m u n d, Jezuïet, martelaar,

zaligverklaard in 1886. * 1539 te Londen uit Katho-
lieke ouders, f 1581 te Tybum. Eerst Anglicaansch
diaken gewijd, maar later tot de Kath. Kerk terug-

gekeerd (tijdstip is niet zeker). Hij ging naar het semi-
narie van Allen te Douai in Fr.; in 1573 trad hij te

Rome in de Orde der Jezuïeten. In 1578 priester gewijd,

stak hij met Robert Parsons in 1580 naar Engeland
over. Herhaaldelijk wist de onvermoeide missionaris
aan de fanatieke geloofsvervolging te ontsnappen,
tot hij 14 Juni 1581 door verraad te Lyford werd gegre-
pen. De schoonste beloften van koningin Elisabeth,
wier aandacht hij reeds als de gevierde student van
Oxford had getrokken, konden hem evenmin als de
wreedste folteringen van zijn trouw aan de Kath. Kerk
afbrengen. Een openbaar dispuut, waartoe men hem
in de kapel van den Tower dwong, werd een échec
voor zijn belagers. Onder beschuldiging van landver-
raad W’erd hij 1 Dec. 1681 op onmenschelijke wijze
ter dood gebracht.

Hij schreef behalve een geschiedenis van Ierland
in de Eng. taal het apologetische wTerk: Decem rationes
enz., Tien gronden om het oude geloof trouw7 te blijven

(1581), dat meer dan 75 uitgaven beleefde.
Lit.: W. v. Nieuwenhoff S.J., E. C. (1888) ;

J. Spil-
mann S.J., Gesckichte der Katholikenverfolgung in
England (II Freiburg 1905) ; Pastor, Gesch. der Papste
(IX Freiburg 41923). Wachters.
2° Thomas, Engelsch toonkunstenaar en dich-

ter. * ca. 1567, f 1619. Vermoedelijk niet verwant met
den Zal. Edmund C. Had den titel van doctor in de
medicijnen. Heeft tusschen 1601 en 1617 een viertal
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liederenbundels uitgegeven (Ayres) en vier hoofsche

gala-vertooningen (Masques) met talrijke liederen,

waarin hij zich de meest zangerige en veelzijdige

van alle Engclsche liederendichters toont.

U i t g. van zijn werken : A. H. Bullen (1889) ;
P.

Vivian (1909). Pompen.
Campioneezen heeten de kunstenaars van de

oevers van het Lugano-meer. Sinds de 12e eeuw waren

ze algemeen bekend en gevraagd, doch eerst in de 13e

eeuw vermeldden ze nu en dan hun namen op ver-

schillende kunstwerken (kansels, grafmonumenten,

poorten, enz.). Eenige namen: Anselmo (midden 13e

eeuw), Bonino (eind 14e eeuw), Enrico (begin 14e eeuw),

Marco (f 1390, eerste architect van den dom van

Milaan), Giovanni (1340 Baptisterium van Bergamo),

Jacopo (f 1398), Matteo (gevel van den dom van

Monza; f 1396), Ugo (S. Agostinokerk in Bergamo,

begin 14o eeuw).

Lit.: Venturi, Storia dell’arte italiana (IV 1906);

Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia (1912).

Knipping.

Campo, 1° Franciscus de, bisschop van

Antwerpen (16e eeuw), > Velde (Van de).

2° Heimericus, theoloog, > Velde (Van de).

3° J o h a n del, schilder, * ca. 1600 te Kamerijk,

ging vroeg naar Home, waar hij tot Ned. bentge-

nooten behoorde; schilderde vooral soldatenscènes;

later ging hij naar Spanje.

Lit.: v. Wurzbach, Nied. Künstlerlex.

Campoamop, R a m o n de, Spaansch pole-

mist, dichter en politicus, * 1817, f 1901. Na noviciaat

bij de Jezuïeten studeerde hij medicijnen. Verwierf de

hoogste ecreambten
;
man zonder geloof, zonder moraal,

zonder karakter, maar veelzijdig ontwikkeld en geestig

spotter.

Voorn. werken: Ternezas y Flores (1840); Doloras

(1845) ;
Pequenas Poemas (1845) ;

Humoradas (1872). —
Lit.: Monographie van A. Gonzalez Blanco (1912)

;

N. Romera Navarro, in Estudios (XX 1917).. Borst

.

Gampobasso, 1° provincie in Midden-

Italië, opp. 4 618 km2
,

387 660 inw., 81 per km2
,

120 gemeenten (1931).
2° II o o f d s t a d der provincie C. in de Napo-

litaansche Apennijnen, 27 400 inw. (1931), 795 m
boven zee (41° 34' N., 14° 40' O.). Flinke marktplaats.

Gampoclocng (Kimpulung), 1° stad in Roeme-
nië aan den voet der Transsylvaansche Alpen vóór

den Törzburger Pas, ca. 17 000 inw.; spoorwegverbin-

ding via Pitesti met Boekarest (zie kaart Balkan-

Schiereiland F 2). G. wordt om zijn aangename tempe-

ratuur in den zomer als ontspanningsoord gezocht.

Hoek.
2° Herstellingsoord in N. Roemenië aan den voet

der Karpaten. Ca. 12 000 inw. Houtindustrie.

Campo Fonnio (Campo Formido), een dorp

in de Ital. prov. Udine. Als gemeente telt het ong.

4 000 inw. Papierfabriek.

Vrede van Campo Formio, gesloten 17 Oct. 1797

tusschen Oostenrijk (Cobenzl) en Frankrijk (Bonaparte

en Clarke). geteekend op het slot Passariano. Oostenrijk

erkent België, linker-Rijn-oever (tot de lijn Venlo

—

Andernach), Ionische Eil. en een deel van de Dalrna-

tische kust als Fr. bezit en krijgt het Venetiaansch

gebied tot de Etsch (einde van de doge-rep.). C. F.

maakte Bonaparte populair in Fr. en was het begin

van zijn politieke carrière. Voor Oostenrijk was C. F.

een vernedering: het moest zijn invloed in Italië

aan Fr. afstaan; daardoor werd C. F. mede-oorzaak

van een nieuwen coalitie-oorlog. V . Claassen.

Campo Malo (tusschen Lodi en Milaan). Op
dit terrein werd aartsbisschop Aribert van Milaan in

1035 verslagen door de „valvassores”, kleine leenman-

nen uit Noord-Italië, die hun leenen erfelijk wilden

houden.

Campomanes, Pedro Rodriguez,
graaf van, Spaansch geschiedschrijver en jurist.

* 1723 te Santa Eulalia de Sorriba (Oviedo), f 1802

te Madrid. Promotor van de > Aufklarung in Spanje,

officier van justitie (1762—1782), voorzitter van den

Hoogen Raad van Castilië (1782—1791), Staatsraad

(1791) en directeur van de Academia de la Historia.

Zijn geschriften steunen op de Fransche anti-gods-

dienstige philosophische principes.

Voorn, werken: Tratado de la regalia de amor-

tización (Madrid 1764; Index); Discurso sobre el fo-

mento de la industria popular (Madrid 1774) ;
Discurso

sobre la educación popular de los artesanos y su fomento
(Madrid 1775—77). — Lit.: A. Rodriguez Villa,

Biografia de P. R. Campomanes (1878) ;
Conmemo-

ración del II Centenario del Natalicio de Don P. R. de C.,

door R. Soc. Econ. Matritense de Amigos del Pais

(Madrid 1923). Borst.

Camporcsi, naam van een familie van Ital.

bouwmeesters uit Rome (18e en 19e eeuw). Vooral

bekend zijn:

1 ° Giuseppe, * 1763, f 1822, die met zijn

broeder Giulio den dom van Subiaco voltooide en den

bouw van de Vaticaansche standbeeldengalerij leidde.

2°Pietro de Oudere, vader van den

vorige, * 1726, f 1781, die het Duitsch College

bouwde.
2° Pietro de Jongere, neef van Giuseppe,

* 1792, f 1873, die met Bosio de afgebrande Sint

Paulus buiten de Muren restaureerde en het Istituto

di belle arti aan de Via Ripetti bouwde. Knipping.

Campori, G i u s e p p e, Ital. kunsthistoricus;

* 1821 te Modena, f 1887 aldaar. Onderzocht vooral

archivalia omtrent de kunstenaars aan het hof van Este.

Voorn, werken: Studi sulla corte degli Estensi

(1851) ;
Artisti negli Stati Estensi (1853).

Campos, 1° naam voor het Savannegebied in

een deel van Brazilië (prov. Minas Geraes). Het zijn

grasvlakten met verspreide boomgroepen.
2° Stad in den staat Rio de Janeiro, rep. Brazilië,

gelegen aan de Parahyba do Sul-rivier. Knooppunt
van spoorwegen, 175 000 inw. Het bisdom C. omvat
het N.O. deel van den staat Rio de Janeiro, opgericht

4 Dec. 1922, suffragaan van Rio de Janeiro. Zuylen.

Campo Santo (Ital., = heilig oord) is in Italië

de algemeen gangbare benaming voor kerkhof. Om
hun schilder- en beeldhouwwerk zijn vooral bekend
dat van Pisa, van Genua en van Florence (zie plaat

bij art. > Begraafplaatsen).

Campra, A n d r é, Fransch opera-componist

in den tijd tusschen Lully en Rameau; * 1660 te Aix
(Provence), f 1744 te Versailles. In 1674 koorknaap

aan St. Sauveur te Aix; 1678 tot priester gewijd, was
hij achtereenvolgens kapelmeester in Toulon, Arles,

Toulouse en ten slotte in 1694 te Parijs aan de Notre-

Dame. Reeds in 1697 werd met groot succes (anoniem)

een ballet-opera van hem opgevoerd. Verschillende

belangrijke werken volgden; in 1700 nam hij ontslag

als kapelmeester aan de Notre-Dame, daar deze plaats

onvereenigbaar was met de positie, die hij aan de

opera innam.
Werken: 15 groote opera’s, kleinere werken voor

de hoffeesten te Versailles, alsmede cantaten, motetten
en een mis. Meest bekende opera’s : L’Europe galante,
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.
Les fêtes vénitiennes en Tancrède. — L i t. : A. Pougin,
A. C. (1861) ; L. de la Laurencie, Notes sur la jeunesse
d’A. C., in Sammelb. der Intern. Mus. Ges. (10, 2, 1909)

;

A. C. musicien profane, in L’annéc musicale (III, 1913).

Piscaer .

Campsis, een plantengeslacht van de familie

der Bignoniaceae; inheemsch in de Noord-
Amcrikaansche gematigde streken en waarvan de

twee klimmende soorten in cultuur zijn, vooral C.

radicans (Tecoma radicans), van hechtwortels voorzien

en met groote gele tot scharlakenroode bloemen.

Bouman.

Camptoniet, donkergrijs tot zwart gangge-

steente van basaltischen habitus, dat in een fijn-

korrelige grondmassa fenokristen bevat van biotiet,

amphibool en augiet. G. komt in sommige staten van
N. Amerika in groote verbreiding voor.

Campus Magnus, 1° een vroeger zeer vrucht-

baar deel van Palestina, door de Jordaan door-

stroomd.
2° Plaats in de Romeinsche provincie Africa, bij

Utica (teg. Medzjerda).

Campus Martius (Lat., = Marsveld), oor-

spronkelijk buiten de Romeinsche stadsmuren gelegen

veld tusschen den Tiber, den Mons Capitolinus en den

Mons Quirinalis; diende als exercitieterrein en voor

het houden van volksvergaderingen. Tegen het einde

van den republiektijd en in den keizertijd kreeg het

verschillende groote bouwwerken, volgens plaatselijke

ligging o.a.: Pantheon, Thermen van Agrippa, Theater

en Porticus van Pompeius, Circus Flaminius, Diribi-

torium en Saepta Julia, Basilica van Neptunus, Ara
Pacis en geheel ten N. het Mausoleum van Augustus.

W. Vermeulen.

Campus Sceleratus (Lat.), plaats te Rome
bij de Porta Collina, waar men de Vestaalsche maagden,

die haar kuischheid bevlekt hadden, levend inmetselde.

Camuncoli, E z i o, Ital. humoristisch schrij-

ver; * 1895 te Gatteo (Romagna). Werd terecht verge-

leken met > Bandello; doch zijn ironische bedoelingen

verdoezelen slechts half de sterke neiging tot senti-

mentaliteit, eigen aan studenten en bohème ’s, bij wie

uiterlijk scepticisme en geveinsd cynisme de diepere

pathetiek bewimpelen.

Werken: o.a. Un mese di pazza gioia (novellen,

1921); L’isola dell' amore (comedïe) ; Madame Bovary
(drama) ;

Boccaccesche (novellen, 1930) ;
L’agenzia

Felsner (1932). Ulrix.

Camus, 1° Ar mand, Fransch schrijver,

kenner van het kerkelijk recht en daardoor, ofschoon

Jansenist en vijand van koningschap, rechtskundig

adviseur van den Fr. clerus. * 1740, f 1804 te Parijs.

C. ijvert in de Constituante voor annexatie van het

pauselijk gebied Venaissin en voor la constitution

civile du clergé. C. werd met 4 anderen door de Con-
ventie belast, om Dumouriez na zijn „verraad” in

België van het commando te ontheffen, maar werd
door hem aan Oostenrijk uitgeleverd

;
1795 uitgewisseld

tegen de dochter van Lod. XVI; lid van Raad der 600;

organiseert de Archives Nationales. V. Claassen.

2° J e a n Pierre, ascetisch en literair schrijver

uit de school van S. Franciscus van Sales, * 3 Nov.
1583 te Parijs, f 25 April 1652 aldaar. Op 26-jarigen

leeftijd werd hij door Hendrik IV tot bisschop van
Belley benoemd en door zijn vriend den H. Franciscus

van Sales tot priester gewijd. Ofschoon zeer godsdien-

stig, had hij een ruw en stug karakter en was een tegen-

stander der bedelmonniken. Zijn meest bekende
werk is „Esprit du bienheureux Fran^ois de Sales”

(in 6 dln.), dat meerdere drukken beleefde. Behalve
vele geestelijke werken schreef hij talrijke stichtelijke

romans, om zoo de slechte lectuur te verdringen.
L i t. : H. Brémond, Histoire du sent. relig. en France

(I, 149-173 en 273 vlg.)
;

P. Pourrat, La Spiritualité

Chrétienne (III, 483). J . v . Rooij.

Cana, Bijbelsche geographische naam.
1° Grensstroom tusschen het gebied van Ephraïm

en Manasse (Jos. 16. 8; 17. 9). Vuig.: Rietvallei.

Waarschijnlijk = Wadi Kana bij Sichem.
2° Grensstad van het gebied van Aser (Jos. 19. 28),

waarschijnlijk het huidige Kana ten Z.O. van Tyrus.
3° Nieuw-Testamentische plaats, vanwaar Natha-

naël afkomstig was (Joh. 21. 2), waar Christus het

water in wijn veranderde (Joh. 2. 1-12) en den zoon
van den koninklijken beambte uit Capharnaum (Joh.

4. 46 vlg.) genas. Deze plaats lag in Galilea (Joh. 2. 1

e.a.). Minstens vanaf het jaar 400 hebben de pelgrims

haar ongetwijfeld nergens anders gezocht dan in Kafr
Kenna aan den huidigen weg van Nazareth naar

Tiberias, waar in het heiligdom der Franciscanen ook
resten van oude bouwwerken en een Hebreeuwsch
inschrift bewaard worden. Indien de uitdrukking

„Cana v. Galilea” insluit, dat er slechts één plaats van
dien naam in Gal. was, moet men echter eerder denken
aan Cana (thans Chirbet Kana) boven de vlakte van
Asochis, 14 km ten N. van Nazareth, volgens mede-
deelingen van Flavius Josephus in dien tijd zeker een

belangrijke plaats en waarvoor ook andere gronden

pleiten (vgl. G. Dalman, Orte u.Wege Jesu, 3e dr. s.v.).

Simons .

Canaan (b ij b. g e o g r.), benaming voor het

Cisjordaansche deel van het Beloofde Land. De naam
komt ook buiten de H. Schrift reeds in de Amarna-
brieven en in Egypt. teksten der 19e dynastie voor,

doch dekt zich daar niet geheel met het Bijbelsch

geogr. gebruik. De beteekenis van den naam als

„Laagland, Nederland”, is onhoudbaar. Voor geschie-

denis en bevolking van C. in den vóór-Israëlietischen

tijd, > Palestina. Sünons.
Canaan, zoon van Cham en kleinzoon van Noë

(Gen. 9. 18, 22; 1 Par. 1. 8). Ofschoon hij de jongste

van Cham’s zonen was (Gen. 10. 6), werd hij wegens

de oneerbiedigheid van zijn vader tegenover den dron-

ken Noë vervloekt (Gen. 9. 25). De Joodsche over-

levering verklaart dit door het feit, dat hij medeplich-

tig was aan de daad van zijn vader. Sommigen (bijv.

P. Heinisch, Das Buch Genesis, Bonn 1930, blz. 186)

zijn van meening, dat in den oorspronkelijken tekst

Cham zelve vervloekt werd, en dat men later, toen

de Canaanicten door de Israëlieten onderworpen waren,

„Cham” door „Canaan” verving. Keulers.

Canabina, > Kneu.
Canada (p 1 a n t k.), > Populier.

Canada is een zelfstandig onderdeel (dominion)
van het Britsche Rijk. Het omvat het N. gedeelte van
het N. Amer. vasteland, met uitzondering van Alaska,

dat aan de Vereenigde Staten behoort, en van de N.O.
kust van Labrador, een onderdeel van de Britsche

kolonie New-Foundland. Bovendien bezit Canada
talrijke eilanden. Aan de N. kust, tusschen 141° W.
en de Straat van Davis, verheft zich boven de vaste-

landsstoep een uitgestrekte archipel, met o.a. de
eilanden Banks, Victoria, King William, Prins van
Wales, North Somerset, de Parry-eilanden (Prins

Patrick, Melville, Bathurst en Comwallis), de eilanden
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North Devon, Borden, Ringness, Axel Heiberg en

Ellesmere. In en om de Hudson-baai liggen de eilanden

Southampton, Coats, Mansel, Akimiski en Belcher;

in de Ungava-baai, het eiland Akpatok; in de St.

Laurens-baai, de eilanden Anticosti, Prins Eduard
en Cape Breton; aan de Pacifiek-kust, het eiland Van-
couver en de Koningin Charlotte-eilanden.

De oppervlakte bedraagt 3 690 043 vierkante mijlen

(1 vierk. mijl = 2,59 km2
); ong. 27%van de uitgestrekt-

heid van het Britsche Rijk. Ze wordt als volgt over de

verschillende provincies en territoriën verdeeld:

Land Water Totaal
Pro-

cent

Prins-Eduard-
eiland 2.184 — 2.184 0,1

Nieuw-Schotland 20.743 685 21.428 0,6

Nieuw-Brunswijk 27.710 275 27.985 0,8

Quebec
Ontario

571.004 23.430 594.434 16,1

363.282 49.300 412.582 11,2

Manitoba .... 224.777 27.055 251.832 6,8

Saskatchewan . . 237.975 13.725 251.700 6,8

Alberta 248.800 6.485 255.285 6,9

Britsch Columbia 349.970 5.885 355.855 9,6

Yukon-terri-

torium 205.346 1.730 207.076 6,6

N.W. territoriën 1.258.217 51.465 1.309.682 35,6

3.610.008 180.035 3.690.043 100,0

Bodemgesteldheid. Men kan in Canada, in hoofd-

zaak, 5 landschappen onderscheiden:

a) Bijna 2
/3 van de opp. behoort tot het zgn.:

Canadeesche Schild, een rotsachtige,

hobbelige halfvlakte, met tallooze meren bezaaid,

die, als een reusachtige U, de Hudson-baai amphi-

theatergewijze omarmt en zich uitstrekt over geheel

Labrador, het grootste gedeelte van de provincies

Quebec, Ontario en Manitoba, de N. helft van Sas-

katchewan, het N.O. uiteinde van Alberta en ruim
2
/3 van de N.W. territoriën. Zelden verheft zich het

reliëf boven de 600 m. De streek bestaat uit zeer oude

gesteenten, meestal van eruptieven aard (gneiss en

graniet), die in vroegere eeuwen door het landijs werden

kaalgeschuurd, zoodat de streek maar uitzonderlijk

voor landbouw in aanmerking komt.

Economisch zijn dan ook van meer belang de dichte

naaldbosschen, die het grootste gedeelte van de

streek bezetten tot ze, in het uiterste N., geleidelijk

in de toendra of „barren grounds” uitsterven, de rijke

vindplaatsen van nikkel, koper, goud, zilver en andere

mineralen, de talrijke waterloopen, die door hun water-

vallen en versnellingen overgroote reserves aan water-

kracht vertegenwoordigen.

b) Aan den Z.O. rand breekt het Canadeesche Schild,

of beter nog de Laurentische Hooglanden, zooals het Z.

gedeelte meestal genoemd wordt, plotseling af, en

zakt steil, verschillende honderd voet diep, naar de

Laurentische Laaglanden. Deze

bestaan uit de St. Laurensvallei en het Ontarische

Schiereiland, en zijn door de natuur absoluut niet

misdeeld. Verkeersgeographisch immers is de streek

uiterst goed gelegen; haar vruchtbare leem- en balk-

gronden maken het voornaamste deel uit van het bouw-
land van het O. van Canada

;
en al is ze in het algemeen

niet rijk aan minerale ruwstoffen, toch beschikt ze

over groote reserves waterkracht, terwijl grond- en
brandstoffen uit de beter bedeelde vindplaatsen

van het merengebied gemakkelijk kunnen worden
aangevoerd. Niettegenstaande haar opp. nauwelijks

1% van de totale uitgestrektheid bedraagt, is geen

andere streek zoo belangrijk. Het eerst bezet, heeft

ze haar economischen voorsprong weten te behouden
en concentreert grootendeels de industrieele, com-
mercieele, financieele en maritieme bedrijvigheid

van het land, terwijl ook haar landbouw en veeteelt

niet zonder belang zijn. Het is dan niet te verwonderen,

dat ze ongeveer 50% van de totale bevolking groepeert

en voorname steden telt als Montreal (818 577 inw.

in 1931), Toronto (631 207), Hamilton (155 547),

Quebec (130 594), Ottawa (126 872), London (71 148),

Windsor (63 108) en Verdun (60 745). In het Ontarisch

Schiereiland klimt het reliëf tot 500 m.
c) Tot het Appalachisch gebied, ook wel

A c a d i ë geheeten, behooren het Z.O. gedeelte van
Quebec en de maritieme provincies Nieuw-Brunswijk,
Nieuw - Schotland en Prins Eduard. Meestal is

de opp. zeer geaccidenteerd, maar bereikt zelden een

hoogte van 500 m; sommige toppen verheffen zich

evenwel boven de 1 000 m, nl. in de Shickshockbergen.

Al werden de hoogere deelen grootendeels door vroegere

vergletsjering van hun cultuurlaag beroofd, toch is

A.cadië in regel wel van bouwland voorzien. Een ander

voornaam bestaansmiddel is de boschontginning.

Bovendien is de streek zeer rijk aan waterkracht en

delfstoffen. Asbest wordt nl. in Qucbcc op groote schaal

geëxploiteerd, gips in Nieuw-Brunswijk en Nieuw-
Schotland, terwijl de steenkoollagen dezer laatste

provincie, met de locaal gemijnde of uit New-Found-
land ingevoerde ijzerertsen, een niet onbelangrijke

ijzer- en staalnijverheid hebben doen ontstaan. Einde-

lijk is de kust zeer geleed en rijk aan visch. In tegen-

stelling echter met de St. Laurenshavens, die in den

winter gedurende vele maanden door het ijs worden

afgesloten, zijn de Acadische havens practisch heel

het jaar door voor de scheepvaart toegankelijk. De
voornaamste zijn Halifax (59 275 inw.) en St. John

(47 514).

d) Naar het Westen toe, tusschen het Canadeesche

Schild en het Rotsgebergte, ligt het prairiege-
bied, een zachtgolvende en trapsgewijze opklimmen-
de vlakte, die zich tot een 200 a 1 200 m ten Z. en ten

W. verheft en waarin de waterloopen diepe en breede

valleien gegTaven hebben.

Naar het N. toe onderscheidt men achtereenvolgens

de gras- en de boschprairie. Ten gevolge van een

eenigszins vochtiger klimaat, domineert ten N. van
den 66en breedtegraad de boschbedekking, maar de

grens ervan wordt stelselmatig door de ontwikkeling

van den landbouw verder Noordwaarts verdrongen.

Uit de bijna horizontaal liggende lei- en zandsteen-

lagen ontstond een zeer vruchtbare bodem, sterk met
humus vermengd. Bovendien werden in sommige
deelen, die door de meren van den Ijstijd waren bedekt,

groote hoeveelheden slib en leem afgezet. Een typisch

voorbeeld ervan is de zeer vruchtbare Red River-

vallei, vroeger een deel van het Agassiz-meer (> Agas-

siz).

Met de voltooiing van de Canadian Pacific Railway
werd het Z. gedeelte van het prairiegebied tot een der

graanschuren van de wereld omgewerkt. De voor-

naamste steden zijn tevens belangrijke graanmarkten:

Winnipeg (218 785 inw.), Calgary (83 761), Edmonton
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(79 197), Regina (53 209), Saskatoon (43 291). Onder

de voornaamste mineralen moeten worden vermeld:

steenkool en ligniet, natuurgas en petroleum.

e) Geheel verschillend van de vorige streken is het

Cordilleragebied, dat bijna geheel Britsch

Columbia, het Yukon-territorium, en een gedeelte

van Alberta en van de territoriën van het N.W. omvat.

Het bestaat in hoofdzaak uit twee gletsjerrijke berg-

ketenen: het Rotsgebergte en het Kustgebergte, die

zich resp. een 3 000 a 3 600 m en een 2 000 a 2 700 m
verheffen. Daartusschen liggen een uitgestrekt plateau,

dat wel tot 1 000 en 1 200 m klimt, en eenige minder

belangrijke bergketenen als de Selkirk-bergen, de

Gold Ranges en de Caribo-keten. In het geheel telt

de streek 14 toppen boven de 4 000 m. Het hoogst

verheffen zich de Logan-berg (19 539 voet) en de Elias-

berg (18 024). De kust is steil, rijk geleed en door een

menigte min of meer groote eilanden afgeboord.

Vooral de W. hellingen van de gebergten zijn met

dichte bosschen bekleed; het plateau daarentegen,

in de regenschaduw gelegen, is grootendeels met gras-

gewassen gestoffeerd. Landbouw wordt door het berg-

achtig karakter van de oppervlakte bijna uitsluitend

in de valleien gedreven. Een voornaam bestaansmiddel

is de fruitteelt. Het Cordilleragebied bezit groote reser-

ves aan waterkracht alsook goud-, zilver-, koper-,

lood- en steenkoollagen. Eens waren de goudwassche-

rijen van het Klondike-gebied zeer beroemd. De

voornaamste steden zijn Vancouver (246 593 inw.)

en Victoria (39 082).

Waterbeschrijving. Naar de zeeën, waarin de Cana-

deesche wateren ten slotte afgedragen worden, kan men

het land in 5 gebieden onderscheiden. Het voornaamste

is het gebied van de Hudson-baai, waarvan de opp.

40,1% van de totale uitgestrektheid bedraagt. Daarna

volgen het gebied van de N. IJszee met 34,9%, het

gebied van den Atlantischen Oceaan met 14,2, het

gebied van den Stillen Oceaan met 10,5 en het gebied

van de Golf van Mexico met 0,3.

Ten gevolge van de vroegere vergletsjering is Canada

met vele duizenden meren bezaaid. De meest bekende

zijn de zgn. Groote Meren, die druk bevaren worden,

maar slechts gedeeltelijk aan Canada behooren. Het

volgend staatje vermeldt de opp. der meren, die

minstens 1 000 vierkante mijlen groot zijn, en voor de

grensmeren het gedeelte, dat aan Canada toekomt:

vierk. mijlen

belangrijke rivieren verbonden. Zeer dikwijls worden

deze echter door watervallen en stroomversnellingen

onderbroken, zoodat het stoombootverkeer slechts

sporadisch, alhoewel soms over groote afstanden,

mogelijk is. Voor het kanoverkeer zijn ze echter buiten-

gewoon dienstbaar. Zoo noodig wordt het bootje

opgepakt en voorbij de hindernis gedragen (portages).

Buitengewoon belangrijk is het St. Laurenssysteem

(zie onder, sub verkeer). Naar lengte van den loop en

grootte van het stroomgebied wordt de St. Laurens-

rivier wel door andere rivieren overtroffen, zooals uit

het volgend staatje blijkt:

Lengte van den

loop (in mijlen)

Grootte van het

stroomgebied

(in vierk. mijlen)

Mackenzie . . . 2.514 682.000

St. Laurens . . 1.900 309.500

Yukon .... 1.765 145.800

Nelson .... 1.600 370.800

Churchill . . . 1.000 115.500

De meren en rivieren zijn echter minstens 5 h 8 maan-

den van het jaar door het overvloedige ijs als water-

wegen onbruikbaar. Meer en meer worden hun water-

vallen en versnellingen aangewend voor het verwekken

van electrische drijfkracht.

Klimaat. Canada bezit een groote verscheidenheid

van klimaten (zie de afzonderlijke provincies); in

hoofdzaak echter een vastelandsklimaat met lange

strenge winters, korte heete zomers en aangename

herfsten (indian summer). De gemiddelde temperaturen

bedragen:

Jan. Juli Jaartemp.

Vancouver (B.C.) 2,0 17,4 9,5

Dawson (Yukon) —30,2 15,1 —5,2

Edmonton (Alta) .... —14,8 16,6 2,7

Prins Albert (Sask.) . . . —20,3 17,1 0,3

Winnipeg (Man.) . ... —19,3 19,2 1,8

Port Arthur (Ont.) . . . —15,4 17,1 2,3

Montreal (Que.) —10,4 21,0 5,8

Fredericton (N.B.) . . . —10,5 19,0 4,8

Yarmouth (N.S.) .... — 3,0 15,9 6,5

Charlottetown (P.E.L.) . . — 7,7 18,8 5,5

Huronmeer . . . . .

Groot-Berenmeer . .

Superiormeer . . .

Groot-Slavenmeer .

Winnipegmeer . . .

Eriemeer
Ontariomeer . . .

Athabaskameer . .

Winnepegosismeer .

Manitobameer . . .

Rendiermeer . . .

Dubawntmeer . . .

Nipigonmeer . . .

Martermeer ....
Southem-Indianmeer
Woudenmeer . . .

In vele gevallen zijn de

13.675

12.200

11.200

11.170

9.398

5.094

3.727

2.762

2.086

1.817

1.765

1.600

1.590

1.335

1.200

1.186

meren door min of meer

De neerslag neemt van de Oostkust naar het binnen-

land af, doch bereikt zijn maximum aan de W. kust.

Te Charlottetown bedraagt hij 97 cm, te Yarmouth

118,5, te Fredericton 107, te Montreal 103, te Port-

Arthur 56,8, te Winnipeg 50, te Edmonton 44, te

Dawson 31,2, te Vancouver 181. De verdeeling van

den neerslag is vooral hieraan te wijten dat de gunstige

invloed van de aanlandige Westenwinden door het

hooge Kustgebergte tot het kustgebied wordt beperkt

en Canada bijna geheel open ligt voor de koude en

droge poolwinden (northers). Gelukkig voor den land-

bouw in de prairieprovincies, valt het grootste gedeelte

van den schaars toegemeten neerslag, wanneer de

plantengroei dien het best gebruiken kan.

Bevolking. In 1931 telde de bevolking 10 353 778

inw., waarvan 3 426 488 in Ontario, 2 869 793 in

Quebec, 408 255 in Nieuw-Brunswijk, 512 027 in

Nieuw-Schotland ,
689 793 in Britsch Columbia,

VI. 24
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88 040 op het Prins Eduard-eiland, 699 841 in Mani-
toba, 921 281 in Saskatchewan, 727 497 in Alberta,

de rest in het Yukon -territorium en in de terri-

toriën van het Noord-Westen. Meer dan de helft

ervan (53,7%) leeft stedelijk gegroepeerd; en wel

13,97% in steden boven de 500 000 inw., 8,46 in steden

met 100 000 a 500 000 inw., 19,29 in steden met
5 000 h 100 000 inw., en 11,96 in minder belangrijke

gemeenten.

In totaal telde Canada:

2 gemeenten met meer dan 500.000

2 n „ 200.000 a 300.000

3 „ 100.000,, 200.000

7 »» „ 50.000,, 100.000

10 »» „ 25.000,, 50.000

23 „ 15.000,, 25.000

23 »» „ 10.000 „ 15.000

68 »> „ 5.000,, 10.000

71 »» „ 3.000,, 5.000

324 »» „ 1.000,, 3.000

750 jj „ minder dan 500
De voornaamste steden van C. zijn reeds hooger

vermeld (zie sub landschappen). Hier willen we even

hun beteekenis als bevolkingscentra belichten. Groot-

Montreal telde in 1931 : 1 000 157 inw., Groot-Toronto

808 864, Groot-Vancouver 304 340, Groot-Winnipeg
280 202, Groot-Ottawa 175 988, Groot-Quebec 166 435

en Groot-Hamilton 163 710.

Ongeveer de helft der Canadeesche bevolking was in

1931 van Britschen oorsprong, nl. 28,22% van Engel-

schen, 12,97 van Schotschen en 11,86 van Ierschen oor-

sprong; 0,6% stamde uit andere deelen van het Brit-

sche Kijk. Voor de andere nationaliteiten werd de

percentsgewijze indeeling als volgt geraamd:

Franschen 26,42

Duitschers 4,56

Skandinaviërs 2,20

Oekraïners 2,17

Joden 1,51

Polen 1,40

Nederlanders 1,44

Indianen en Eskimo’s . ... 1,24

Italianen 0,95

Russen 0,85

Oostenrijkers 0,47

Chineezen 0,45

Finnen 0,42

Hongaren 0,39

Bulgaren en Roemenen . . 0,31

Tsjechen 0,29

Belgen 0,27

Japaneezen 0,22

Negers 0,19

Joego-Slaven 0,16

Grieken 0,09

Overigen 0,26
Onbepaald 0,09

Naar den godsdienst onderscheidde men de
Canadeesche bevolking in 1931 als volgt: Katholieken

41,30%; Vereenigde Kerk van Canada (in 1925 ge-

vormd door het samensmelten van het meerendeel der

Methodisten en Congregationalisten en een groot aan-
tal Presbyterianen) 19,44; Anglicanen 15,76; Pres-

byterianen 8,39; Baptisten 4,27; Lutherschen 3,80;

Joden 1,50. De Katholieke kerk telt in Canada 11

aartsbisdommen (Halifax, Quebec, Montreal, Ottawa,
Kingston, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Regina,

Vancouver en St. Boniface), 25 bisdommen, 7 vicari-

aten en 1 apostolische prefectuur. Ruim de helft der
Katholieke bevolking verblijft in de Fransch sprekende
provincie Quebec.

Bestaansmiddelen. In 1931 werd de werkzame
bevolking van Canada op 3 924 533 personen geraamd,
die aldus onder de verscheiden bedrijven waren inge-

deeld:

Landbouw 1.127.767
Boschontginning, visscherij en jacht . . . 97.502
Mijnbouw 72.011
Industrie 650.154
Constructiebedrijf 256.091
Vervoerwezen 306.209
Handel en financie 479.174
Alle andere 935.625
De netto-opbrengst der productieve bedrijven werd

in 1930 op ong. 3 217 millioen dollars geschat. Daarvan
leverden de landbouw 23,59%, de boschontginning

9,42, de visscherij 1,49, de jacht 0,31, de mijnbouw 8,70,
het constructiebedrijf en de industrie de rest.

Al is de landbouw niet meer het voornaamste
bestaansmiddel, toch bekleedt hij nog een zeer voor-
name plaats in de economische bedrijvigheid van het
land. In haar breedste beteekenis werd de totale

beschikbare landbouwoppervlakte in 1931 op 352
millioen acres geraamd, waarvan evenwel slechts 46%
door het landbouwbedrijf was opgenomen en nog een
veel kleiner gedeelte werkelijk gecultiveerd, nl. 16%
in 1932. De voornaamste veldgewassen waren alsdan:

Beplante

opp.

(in acres)

Productie

Tarwe 27.182.100 428.514.000 schepel

Haver 13.148.000 391.661.000 „
Gerst 3.757.600 80.773.000 „
Andere granen . . 2.456.200 61.455.000 „
Voedergewassen . 11.742.800 21.522.100 ton
Aardappelen . . 521.500 39.416.000 cwt
Vlaszaad .... 453.700 2.446.000 schepel

Wegens de klimaat-omstandigheden wordt bijna

uitsluitend zomertarwe verbouwd
;
vandaar het groote

belang van de wisselvalligheid van het zomerweer
en de soms zeer sterke schommelingen in de jaarlijksche

productiecijfers. In de laatste jaren hebben tabaks-
cultuur en suikerbietenbouw grooten vooruitgang
gemaakt. In 1932 werden resp. 54 094 000 pond en
435 992 000 ton geproduceerd.

Ook de commercieele ooftbouw is niet zonder
belang. In 1932 werden 2 789 447 vaten appelen voort-

gebracht, 394 268 schepel peren, 211 750 schepel

versche en gedroogde pruimen, 793 750 schepel per-

ziken, 41 823 schepel abrikozen, 242 531 schepel

krieken, 23 909 752 quart aardbeziën, 7 416 512 quart
frambozen en 49 000 000 pond druiven.

In 1931 telde de veestapel 3 128 996 paarden,
3 365 000 melkkoeien, 4 626 000 andere runderen,

3 608 000 schapen en 4 716 720 zwijnen. De zuivel-

fabrieken leverden 225 955 246 pond boter, 113 956 630
pond kaas en allerlei zuivelproducten, waarvan de
waarde op 41 458 827 dollar werd geraamd. In 1932
werden 20 518 000 pond wol en 277 604 215 dozijn

eieren geproduceerd. In 1931 telde Canada 6 541
bontboerderijen met 250 446 pelsdieren, hoofdzakelijk

zilvervossen (95 734) en muskratten (119 285). De
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waarde der verkochte vellen bedroeg 3 071 460 dollar,

het aandeel der zilvervossen 2 835 470.

In de maritieme provincies van het Oosten en in

Britsch Columbia zijn fruit- en groententeelt van

bijzonder belang; de appelen van de Annapolisvallei

in Nieuw-Schotland o.a. zijn wereldbekend. Quebec

en Ontario doen vooral aan gemengde cultuur. Som-
mige deelen hebben zich evenwel speciaal toegelegd

op het winnen van zuivelproducten, tabak en fruit

en het fokken van schapen. De prairieprovincies zijn

daarentegen een der graanschuren der wereld, maar er

wordt vooral onder druk van de sterker wordende

concurrentie in den internationalen graanhandel naar

een grootere afwisseling gestreefd. Ook de veeteelt,

vroeger zoo typisch voor het economisch landschaps-

beeld der streek, schijnt hierbij aan belang te

winnen.

Ongeveer 1
/3 van de opp. is met bosschen

bedekt (hoofdzakelijk naaldhout), waarvan 52% in de

Oostelijke prov., 26 in de prairieprov., 17 in Britsch

Columbia en 6 in de territoriën. Van de beboschte

opp. behoort 90% practisch aan de kroon. De ontgin-

bare houtvoorraadwordt op 4 679 millioen m3 geraamd;

64% ervan verheft zich in de Oostelijke prov., 24 in

Britsch Columbia en 12 in de prairieprovincies. Jaar-

lijks richten bijl en vuur groote verwoestingen aan.

Wel werden van regeeringswege krachtige maatregelen

genomen om de schade te beperken en op wetenschap-

pelijken grondslag opnieuw te bebosschen, maar tot

nu toe bleken ze niet efficiënt genoeg om de toekomst

te verzekeren. In 1932 werden 116 millioen m3 gekapt.

Een groot gedeelte ervan wordt tot houtpulp verwerkt.

Deze nijverheid is vooral gevestigd in Quebec en

Ontario en wordt grootendeels door waterkracht

gedreven. In 1931 hebben de 75 Canadeesche hout-

pulpfabrieken 3 167 960 ton geleverd.

De v i s s c h e r ij is niet zonder belang. In 1931

bedroeg de opbrengst 30 517 306 dollar. Aan de

Atlantische zijde worden vooral gevangen: in volle

zee: kabeljauw, heilbot, schelvisch, haring en makreel;

in de kustwateren: kreeft, oesters en zalm; in de
binnenwateren hoofdzakelijk forellen

;
zalm in de

rivieren van Britsch Golumbia; heilbot, haring, kabel-

jauw en walvisch in den Stillen Oceaan. Britsch

Columbia levert ruim 1
/8 van de totale opbrengst, de

zalmvisscherij ruim 1
/4 .

Canada is rijk aan delfstoffen. In 1931 werd

de opbrengst op 228 029 018 dollar geraamd. Het
aandeel van Ontario bedroeg ruim 34%. De voor-

naamste producten waren, volgens waarde gerang-

schikt:

Goud . . 55.687.688 dollar 2.693.892 ons

Steenkool 41.207.682 „ 12.243.211 ton

Koper 24.114.065 „ 146.152 ton

Nikkel . . 15.267.453 „ 34.833 ton

Natuurgas 9.026.754 „ 730.029 millioen m3

Lood. . . 7.260.183 „ 133.671 ton

Zilver . . 6.141.943 „ 20.562.247 ons

Zink . . 6.059.249 „ 118.622 ton

Asbest . . 4.812.886 „ 164.296 ton

Ruwe pe-

troleum . 4.211.674 „ 1.542.573 vaten

Aldus verzekerde zich Canada de eerste plaats in de

wereldproductie van asbest (83%) en nikkel (57), de

tweede in die van kobalt (33,4), zink (15,5) en goud

(12,6), de derde in die van zilver (10,6) en koper (9,6),

de vierde in die van lood (8,9).

Van waterkracht is het land goed voorzien

en bekleedt in haar benuttiging een allereerste plaats.

Op 1 Jan. 1933 bedroeg het productievermogen der

krachtinstallaties 7 015 260 pk, waarvan 47% in

Quebec en 31 in Ontario. Toch is dit maar 16,4% van
de mogelijke ontwikkeling.

Zoowel beschermende toltarieven en oorlogstoe-

standen als het aangroeien der binnenlandsche afzet-

mogelijkheden en het systematisch ontginnen der

nationale rijkdommen hebben de Canadeesche

industrie hoog opgevoerd. Naar de producten,

die ze verwerkt-, onderscheidt men 10 hoofdgroepen,

waarvan de relatieve belangrijkheid door het volgend
staatje (cijfers voor 1931) in het licht wordt
gesteld :

De industrie is niet evenwichtig over het land ver-

deeld. Ontario en Quebec leveren wel 80% van de
opbrengst, de prairieprovincies en Britsch Columbia
daarentegen maar 16. Montreal en Toronto zijn verre-

weg de voornaamste industriesteden, maar ook Hamil-
ton, Winnipeg enVancouver zijn niet zonder beteekenis.

Verkeer. Onder de binnenlandsche waterwe-

Industriegroepen
Aantal onderne-

mingen

Geïnvesteerd

kapitaal

(in dollars)

Aantal werk-
lieden

Waarde der

producten

(in dollars)

Plantaardige producten .... 5.283 545.387.574 77.706 535.079.463

Dierlijke producten 4.430 217.441.415 51.297 320.803.456

Vezels en textielstoffen .... 1.955 352.344.073 105.473 317.158.670

Hout en papier 7.767 1.053.064.435 121.672 484.237.930

IJzer en ijzerprod 1.243 676.270.362 96.927 374.725.068

Overige metalen en hun prod. . . 455 318.395.983 34.414 211.862.412

Overige mineralen en hun prod. 1.272 328.873.782 24.895 181.431.906

Scheikundige prod 621 163.863.072 15.207 105.501.905

Diverse industrieën 464 75.682.761 12.821 45.350.322

Electrische centrales 1.011 1.229.988.951 17.014 122.310.730

Totaal 24.501 4.961.312.408 557.426 2.698.461.862
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gen is er geen zoo belangrijk als het zoogenaamde
St. Laurenssysteem, bestaande uit de St. Laurens-

rivier, de Groote Meren en de kanalen, die de natuur-

lijke belemmeringen (watervallen en stroomversnel-

lingen) schadeloos maken, namelijk de kanalen langs

de St. Laurensrivier, het Wellandkanaal tusschen

het Erie- en het Ontariomeer, en het Sault-Sainte-

Mariekanaal tusschen het Superior- en het Huronmeer.
Wel werd, door baggeren, de St. Laurensrivier stroom-

opwaarts tot Montreal voor schepen met een diepgang

tot 30 voet toegankelijk gemaakt, en kunnen de

merenschepen met 25 voet diepgang, sedert het

recente uitdiepen van het Wellandkanaal, tot Prescott

opvaren, maar tusschen deze stad en Montreal is de

diepgang op 14 voet beperkt. Er bestaan evenwel

plannen om daarin te voorzien en reeds werden daar-

omtrent onderhandelingen met de Vereenigde Staten

aangeknoopt. Anderzijds bedraagt ook de diepte

van het Sault-Ste. Mariekanaal maar 18 voet. Het
er neven liggende Amerikaansche kanaal is echter

25 voet diep. Ongelukkig moet in den winter de

scheepvaart worden stil gelegd, en dan worden de

producten per spoor naar de Canadeesche winterhavens

St. John en Halifax of naar de havens van de Ver.

Staten verzonden. Maar ook in den zomer wordt een

groot gedeelte van de vrachtgoederen uit het Westen

over Buffalo naar de Ver. Staten afgevoerd, eenerzijds

om het groot aantal zeehavens, die vanuit Buffalo

gemakkelijk kunnen worden bereikt, en anderzijds

omdat, niettegenstaande de aangebrachte verbeterin-

gen, de scheepvaart op den St, Laurens door hooge

verzekeringspremiën wordt verzwaard. Om de mede-

dinging der havens der Unie te keer te gaan, werd

een kanaal ontworpen van de Georgian-baai (Huron-

meer) naar Montreal.

Verder heeft men nog in Canada een kanaal van

Montreal naar het Champlainmeer (Ver. Staten),

van Montreal naar Ottawa, van Ottawa naar Kingston

en Perth, van Trenton naar het Huronmeer (echter

nog niet afgewerkt), van den Atlantischen Oceaan

naar de Bras d’Or-meren (Cape Breton), en van Winni-

peg naar het Winnipegmeer. De totale lengte van het

kanaalnet bedraagt 510 mijl.

In 1932 werden 17 960 650 ton over de Canadeesche

kanalenvervoerd,waarvan meer dan de helft landbouw-

producten. Het volgend staatje stelt zoowel de rela-

tieve belangrijkheid der kanalen in het licht als de

richting van het verkeer:

Stroomopwaarts Stroomafwaarts

Sault-Ste. Ma-
riekanaal . . 452.875 ton 1.884.326 ton

Wellandkanaal

.

1.353.926 „ 7.183.534 „

Kanalen langs

den St. Lau-
rens 2.199.036 „ 4.494.764 „

Andere kanalen 175.060 „ 217.129 „

Totaal . . . 4.180.897 ton 13.779.753 ton

In den tarwehandel vervullen de meerhavens Port-

Arthur (19 818 inw.) en Fort-William (26 277) een

zeer belangrijke rol.

Na de Ver. Staten bezit Canada het langste spoor-
wegnet ter wereld, namelijk 42 308 mijl, waarvan

341 in de Ver. Staten. Reeds in 1835 werd met den

aanleg ervan begonnen en in 1885 was de eerste trans-

continentale baan (de Canadian Pacific Railway)
afgewerkt. Om de economische ontsluiting van het

binnenland te bevorderen, werden er later nog 2
andere bijgebouwd: de Grand Trunk Pacific (met de
National Transcontinental) en de Canadian Northern.

Voor enkele jaren werden ze door den staat overge-

nomen en maken nu deel uit van de Canadian National,

waartoe ook de pas afgewerkte Hudsonbaai-lijn be-

hoort. Met de Canadian Pacific (15 752 mijl) exploi-

teert de Canadian National (22 056 mijl) ong. 90%
van het Canadeesche spoorwegnet. In 1931 werden
74 129 694 ton vrachtgoederen vervoerd, waarvan

35% mijnbouw- en 25% landbouwproducten. Winnipeg
is het knooppunt van alle uit en naar de prairiegebieden

voerende verkeerswegen. De lengte, in 1931, van het

electrisch spoorwegnet bedroeg 2 237 mijl.

Met het aangroeien van het auto-v erkeer
(in 1932: 1 114 603 auto ’s) werd het wegennet verbeterd

en uitgebreid. In 1931 bedroeg het 378 094 mijl,

waarvan slechts 1
/8 in „onverbeterden toestand”.

Ook de luchtvaart maakt grooten vooruit-

gang. In 1932 telde men 83 luchthavens, waarvan de

voornaamste gelegen zijn te Rimouski, aan de monding
van den St. Laurens, en te St. Hubert bij Montreal.

Het aantal vliegtuigen bedroeg 445. Er werden
4 569 131 mijl afgelegd en 3 648 661 pond vervoerd.

Vliegmachines worden ook gebezigd voor het opsporen

der boschbranden.

Zeevaart. In 1932 klaarden in en uit:

Aantal Tonnenmaat

a) Groote vaart

Britsche schepen 5.764 19.025.391

Canad. schepen 15.919 11.808.667

Andere schepen 16.604 21.506.183

Totaal 38.277 52.340.241

b) Kustvaart
Britsche en

Canad. schepen 138.668 88.530.353

Andere schepen 1.319 1.694.518

Totaal 139.987 90.224.871

Vancouver is verreweg de voornaamste haven.

Daarna volgen Victoria, Montreal en Halifax. Ge-

durende het fiscale jaar klaarden in en uit

:

Havens Aantal schepen Tonnenmaat

Vancouver .... 28.324 23.733.670

Victoria 10.708 16.616.182

Montreal 11.133 15.298.559

Halifax 6.382 9.543.660

Buitenlandsche handel. In het internationaal

handelsverkeer bezet Canada een zeer voorname plaats;

in 1932 namelijk de 7e, terstond na België en Neder-

land.

De waarde van in- en uitvoer bedroeg resp. 578,5

en 576,3 millioen dollar, als volgt onder de verscheiden

categorieën verdeeld:
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Invoer Uitvoer

Plantaardige producten . . . 128,6 204,4

Dierlijke producten 24,6 68,8

Vezels en textielstoffen . . . 83,9 5,5

Hout en papier 32,0 175,7

Ijzer en ijzerwaren 98,8 15,6

Andere metalen en hun prod . . . 34,3 69,1

Andere mineralen en hun prod. . 102,2 13,4

Scheikundige producten. . . . 30,7 10,5

Diverse waren 43,4 13,4

Naar den min of meer afgewerkten aard van het in-

of nitgevoerde onderscheidde men respectievelijk:

ruwstoffen 25,2 en 38,3%, halffabrikaten 8,4 en 16,0,

fabrikaten 66,4 en 45,7.

De voornaamste exportartikelen zijn tarwe en dag-

bladpapier. In 1932 vertegenwoordigden ze 35%
van den uitvoer. Andere artikelen, waarvan de export-

waarde meer dan 10 millioen dollar bedroeg waren:

houtpulp, visch, tarwemeel, planken, goud, koper,

onverwerkt bont, nikkel, whiskey, kaas en gerst.

De voornaamste importartikelen waren: steenkool,

alcoholhoudende dranken, machines, ruwe petroleum,

ooft, suiker, pletmolenproducten, electrischeapparaten,

geraffineerde aardolie, katoenwaren, autodeelen, boe-

ken en drukwerk, wollengoed.

Hoewel Canada beschermende rechten kent en

den handel met het moederland en het Britsche Rijk

bevordert, zijn de handelsbetrekkingen het drukst

met de naburige Ver. Staten. In 1932 gingen 40,8%
van den export naar dit laatste land, slechts 30,2

naar het Vereenigd Koninkrijk en 7,8 naar de andere

deelen van het Br. Rijk; van den import leverden de

Ver. Staten 60,8%, het moederland 18,4, de rest van
het Br. Rijk 7,2. Het aandeel van België en Nederland

bedroeg: in den export 2,4 en 2,3%; in den import

0,9 en 1,0%.
Intellectueel leven, zie de afzonderlijke provincies.

Bestuur. Canada is een zelfbesturend dominion.
Hoofdstad: Ottawa. De koning van Engeland is er

door een gouvemeur-generaal vertegenwoordigd. Deze
benoemt de 96 leden van den Senaat. De leden van de

Tweede Kamer worden daarentegen door het volk

verkozen. In 1930 bedroeg hun aantal 245. De provin-

cies bezitten onafhankelijkheid genoeg om van een

bondsstaat te kunnen spreken. Zie verder de afzonder-

lijke provincies.

Toerisme. Canada bezit 20 nationale parken, waar-

van 9 in Alberta (Banff, Jasper, Waterton Lakes,

Tar Sand Reserve, Buffalo, Elk Island, Nemiskam,
Wawaskesy, Wood Buffalo), 4 in Britsch Columbia
(Yoho, Glacier, Revelstoke, Kootenay), 3 in Ontario

(St. Lawrence Islands, St. Pelee/ Georgian Bay
Islands), en 1 in Manitoba (Riding Mountain), in

Saskatchewan (Prins Albert), in Nieuw-Schotland

(Fort Anne) en Nieuw-Brunswijk (Fort Beauséjour).

L i t. : Olficieele publicaties : The Canada Ycarbook
1933 ;

Canada as a national Property (1930) ;
Atlas of

Canada (1915) ; J. J. Arnott, Canada to-day (Toronto

1929) ; H. Cory, Modern Canada (London 1930) ; A.

Short en A. G. Doughty, Canada and its Provinces

(Toronto 1910) ;
C. C. Colby, Source Book for the Eco-

nomie Geography of North America (Chicago 1930)

;

J. R. Smith, North America (New York 1925); E. S.

Moore, The Mineral Resources of Canada (Toronto 1928)

;

D. A. MacGibbon, The Canadian Grain Trade (Toronto

1932) ;
W. W. Swanson en P. C. Armstrong, Wheat

(Toronto 1930). Polspoel.

Landsverdediging. Het leger van Canada wordt

gevormd volgens het militiestelsel. Er bestaat een

zgn. actieve militie (permanent en niet-permanent),

ccn reserve van de actieve militie en een militiereserve.

Alle mannelijke inwoners van 18 tot 60 jaar zijn tot

militairen dienst verplicht. De permanente actieve

militie bestaat uit vrijwilligers (dienstverband

3 jaren, c.q. verlengd met 1 jaar). Max. wettelijke

sterkte 10 000 verdeeld over: 3 reg. infanterie, 2 reg.

cavalerie, 1 brigade artillerie en hulpdiensten. Dient

gedeeltelijk tot opleiding van de niet-permanente

actieve militie, die ieder jaar voor 30 dagen onder de

wapenen kan worden geroepen. Max. wettelijke vredes-

sterkte: 9 061 officieren en 125 782 onderoff . en min-

deren. De werkelijke sterkte is belangrijk minder

(in 1932: 51 774). Er worden gevormd: 26 brig. infan-

terie, 9 bereden brigaden, 2 brig. mitrailleurs, 20 brig.

veldartillerie, 4 brig. middelbare artillerie, 3 brig.

kustart., 8 vliegtuigafd. (166 vliegtuigen, met burger-

vliegtuigen op te voeren tot 365) en hulpdiensten.

De marine bestaat uit: 4 torpedobooten en 3 mijnen-

leggers met een bemanning van 104 off. en 792 minde-

ren.

Lit.

:

Annuaire militaire (1933). v. Munnekrede,

Geschiedenis. Onder Frans I nam Jacques Cartier C.

in bezit en noemde het Nouvelle France. Samuel de

Champlain stichtte in 1608 Quebec aan de Lau-

rensrivier, van waaruit de Franschen hun gebied

uitbreidden tot aan de Mississippi, waar zij Nieuw-

Orleans stichtten. Aanvankelijk werd deze kolonie

bestuurd door de Compagnie de Nouvelle Francc,

tot in 1663 een door den koning benoemde gouverneur

werd aangesteld. De kolonisten waren uitsluitend

Katholieken. Zij verkregen hun eerste apostolisch

vicariaat, met zetel te Quebec, in 1658. Verschillende

religieuze Orden werkten er aan het zieleheil van

kolonisten en inboorlingen. De Jezuïeten waren er het

eerst (1611) en zijn er bekend geworden zoowel door

hun heldhaftige martelaren, o.a. Isaac Jogues, die er

het slachtoffer werden van de aan de bekeerde Huronen

vijandige Irokeezen, als door hun Berichten over de

Canadeesche toestanden. In 1713 bij den Vrede van

Utrecht stond Frankrijk aan Engeland af Terre-Neuve

(Ncw-Foundland) en Nieuw-Schotland (Acadië). In

de 18e eeuw ontstond het conflict met de Engelsche

kolonisten. In 1754 veroverden dezen hetfortDuquesne,

dat zij Pittsburg noemden. In 1759 viel ook Quebec

hun in handen en bij den Vrede van Parijs in 1763

stond Frankrijk geheel Canada aan Engeland af. De
pogingen om de 60 000 Katholieke boeren en pels-

jagers tot geloofsafval te brengen, mislukten, zoodat

in 1774 veiligheidshalve godsdienstvrijheid werd

toegestaan. Zoo kwam het, dat tijdens den Amerikaan-

schen Vrijheidsoorlog C. rustig bleef, maar het werd

overstroomd door tienduizenden „loyalisten”, die

gevlucht uit de Vereenigde Statenwegenshun Engelsch-
gezindheid, er een schuilplaats zochten. De wrijving

tusschen deze Protestanten en de Katholieke bevol-

king leidde in 1791 tot de verdeeling in Opper-Canada

(Engelsch) en Neder-Canada (Fransch), waarvan elk

deel een grondwet kreeg, in overeenstemming met hun
godsdienst en landaard. Bij den Vrede van Gent in

1814, die een einde maakte aan den Engelsch-Ameri-

kaanschen oorlog (1812— ’14) wist Engeland C. te

behouden. In 1840 werden beide deelen weer onder één

grondwet vereenigd, maar de onderlinge afkeer en

afgunst verhinderden een duurzame samensmelting.

In 1867 kreeg C. den titel van Dominion, waartoe de
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volgende staten behoorden: Ontario, Quebec, Nieuw-
Brunswijk en Nieuw-Schotland. De ontevredenheid
van dezen laatsten staat werd bedwongen. In 1870
werd Manitoba toegevoegd, in 1871 Britsch-Columbia
en in 1873 het Prins Eduard-eiland, terwijl in 1878
besloten werd, dat alle Britsche bezittingen in Noord -

Amerika bij het Dominion behoorden, met uitzonde-

ring van New-Foundland.
De opperste bestuursmacht is namens den Engel-

schen koning in handen van den gouvemeur-generaal,
bijgestaan door vice-gouverneurs voor de afzonderlijke

staten, maar hun politieke invloed is sinds 1926
aanzienlijk beperkt. Iedere staat heeft een eigen geko-
zen wetgevend Lichaam, terwijl de territoriën door
een commissaris bestuurd worden. De twee partijen,

liberalen en conservatieven, verschillen hoofdzakelijk

van elkaar in de handelspolitiek. De conservatieven

waren onder Macdonald aan de regeering van 1867—
’96. Daarna de liberalen onder den Fransch-Canadees
Laurier tot 1911. Van 1911

—
’21 regeerde de conser-

vatieve minister Borden. Hij steunde het moederland
in den Wereldoorlog en verkreeg daardoor voor C.

een grootere zelfstandigheid, die zich openbaart in

het bezit van een eigen vloot, van eigen diplomatieke

vertegenwoordiging en van het zelfstandig mede-
onderteekenen van den Vrede van Versa illes. Van 1921

af hadden wederom de liberalen de meerderheid, die

in 1930 door de conservatieven onder Bennett werden
opgevolgd. > Dominion.
De emancipatie der Kath. begon, evenals in Eng.,

in 1829. In 1844 werd de Canad. kerkprov. opgericht, in

1899 vestigde zich een apostolisch delegaat.

De kerk is thans geheel onafhankelijk van den
staat. Kath. universiteiten zijn opgericht te Quebec,

Montreal en Ottowra. Iedere prov. heeft haar eigen

wetgeving omtrent het volksschoolwezen
;
het gun-

stigste is zij in de prov. Quebec, het ongunstigste in

Manitoba, waar de Kath. hun eigen scholen moeten
onderhouden. Vooral in Oost-Canada heerscht een zeer

opgewekt godsdienstig leven.

C. telt 4 285 388 Kath. (1931), d.i. 41,29% der

bevolking. Hieronder zijn 186 654 geünieerde Roethe-
nen, 11 aartsbisdommen, 25 bisdommen, de abdij

nullius Munster en 1 diocees der Roethenen
;
verder

zijn er 5045 wereldpriesters, 53 mannel. kloosterorden

of -congregaties en 52 vrouwTel. Wat betreft de overige

godsdiensten behoort 19,43% (1931) van de bevolking
tot de United Church; 15,76% tot de Anglic. kerk
(met 2 aartsbisdommen en 19 bisdommen); 3,79%
is Lutheraan, 0,98% Grieksch-Orthodox en 0,98%
Joodsch.
L i t. : F. X. de Charlevoix, Histoire de la Nouvelle

France (6 dln. 1744) ;
Desrostres et Bertrand, Histoire

du Canada (1919); Wittke, A History of Canada (New
York 1928). Derks.
Canadabalsem, lichtgele dikvloeibare balsem,

die in N. Amerika uit vsch. Abies-soorten gew’onnen
wordt. Brekingsindex bij 20° C: 1,535. Gebruikt als

kit voor optische apparaten en voor het insluiten van
microscopische preparaten.

Canadecsch Ijshockey, > Ijshockey.

Gaiiadian River, rechterzijrivier van de Arkan-
sas in de Ver. Staten v. Amer. (35° 10' N., 97° 40' W.).
Ontspringt in de Culebraketen (Rotsgebergte), door-

stroomt verder, eerst in nauwe canons, later in breede
dalen, New Mexico, de prairietafel van N.W. Texas
en Oklahoma. Stroomend door een der droogste streken

der Ver. Staten is de C. R. weinig belangrijk, tenzij

in de regenperioden. De spoorlijn St. Louis—Los
Angeles volgt gedeeltelijk haar dal. p. Cyrillus.

Canal du Centre, kanaal in Midden-Frankrijk.
In 1793 voltooid; 120 km lang, loopt tusschen Saóne en
Loire, door het steenkoolgebied van Le Creusot.

Canal du Midi , de van oudsher beroemde kanaal-
verbinding in Z. Fr. tusschen Atlantischen Oceaan
en Middell. Zee, 240 km lang, 1,8 m diep. In 1666

—

1684 door Riquet (vader en zoon) aangelegd. Thans
alleen hout- en wijntransport.

Er is een ontwerp om het kanaal tot 10 m uit te

diepen voor het „Canal des deux Mers”. Heere .

Canale, 1° F a b i o, Ital. schilder, * 1703 te

Venetië, f 1767 aldaar. In zijn fresco’s volgt hij Tiepolo.
2° Giambattista, zoon van Fabio, * 1745,

f 1825; werkte in neo-Klassicistischen stijl.

3° G i o v a n n i Antonio, Ital. schilder en
graveur, genoemd II Canaletto, * 1697 te

Venetië, f 1768 aldaar. Eerst werkte hij met zijn vader
samen, die theaterdecorateur was, doch in 1719
wendde hij zich tot de landschapskunst van Luca
Carlevaris. Deze leerde hem ook het gebruik van de
Camera obscura en zond hem naar Rome. Reeds van
den aanvang af hebben zijn gezichten op water en

huizengroepen een weidsche openheid cn een levendig

koloriet. In 1746 en in 1751 reist hij naar Engeland,
wTaar hij veel van zijn vroeger élan verliest en in de

lijn een al te groote voorzichtigheid aan den dag legt.

In Londen stond hij sterk onder invloed van Jan van
der Heyden. Hij is ook bekend als graveur (van

„Vedute”). Zijn werken zijn vnl. te Venetië, Londen,
Dresden.
L i t. : Stuebcl, C. (1923) ;

v. Handeln, Die Zeich-

nungen von A. C., genannt Canaletto (1930). De studiën
vóór 1914 van Meyer, Uzanne en v. Seidlitz (in Thieme-
Becker Künstlerlexikon) zijn geheel verouderd.

Knipping.

Canalejas y Menclcz, José, voorlooper

van de anti-clericale politiek in Spanje. * 31 Juli 1854

te Ferrol, f 12 Nov. 1912 te Madrid. C. werd 1881 als

liberaal volksvertegenwoordiger verkozen, en was
meermalen minister vanaf 1888. In 1910 minister-

president geworden, voerde hij, ofschoon zelf geloovig

Katholiek, een strijd tegen de politieke en sociale

macht der Kerk in Spanje. Hij werd door een anarchist

vermoord. V. Houtte.

Cananeeën, als volksnaam, duidt in de H. Schrift

soms de geheele vóór-Israëlietische bevolking van
Canaan aan (bijv. Jud. 1), soms echter dat deel

daarvan, hetwelk in de vlakten woonde (Num. 13. 29

vlg.; > Amorrheeën), hetgeen misschien het best

daaruit wrordt verklaard, dat de oudere Amorrheeën
door de later invallende C. op de heuvels en op het

gebergte weerden teruggedrongen en door dezen, die

dan ook hun naam aan het land gaven, langzamerhand
werden onderwerpen. Het vraagstuk van de afkomst
der C., mede in verband met de Bijb. volkerentafel

(Gen. 10. 15—19), is uitermate duister.

L i t. : Fr. M. Th. Böhl, Kananaer und Hebraer
(Leipzig 1911) ;

B. Maisler, Untersuchungen zur alten

Gesch. und Ethnogr. Syriens und Palast. (I Giessen

1930). Simons.

Cananeesch noemt men het Semietische dia-

lect, dat tijdens het vóór-Israëlietische tijdperk

in Canaan als inheemsche taal in gebruik was,
in tegenstelling met het Akkadisch, dat van buiten
was ingevoerd. Van deze taal is ons alleen iets be-

kend uit de zgn. Cananeesche glossen der Amarna-

Wat niet onder C te vinden is. zoeke men onder K.



749 Cananga—Cancellen 750

brieven, d.i. daarin toegevoegde verklaringen van

Akkadische woorden en onder invloed van het C.

ontstane afwijkingen in den Akkadischen tekst dier

brieven, en uit sporen ervan in enkelo latere inschriften.

L i t. : > Cananeeën ;
Dhorme, La Langue de Canaan,

in Rev. Bibl. (1913 en 1914 ;
serie artikelen). Simons.

Cananga, > Ilang-Ilangboom.

Canapé (meubelkunst) is een meubel met
rugleuning, waarop meerdere personen kunnen zitten.

Het woord komt in de 17e eeuw op om lange banken

aan te duiden met rug- en zijleuningen. Sommigen
noemen dit meubel ook sofa. Alle soorten bewer-

kingen van dit bankvormig meubel komen voor;

de meest algemeene is die, waar zitting en leuning

opgevuld en overtrokken zijn (sinds Lod. XIV).
Knipping.

Canarie, vlugge dans in 6/8 maatsoort; gelijkt

veel op de > Gigue. Van galanten balletdans werd

de c. later gezelschapsdans. Het danspaar deed op

levendige wijze bewegingen en houdingen van wilden

na ter opvroolijking van het gezelschap.

Canarina campanula behoort tot de planten

-

familie der Campanulaceae, klokjesachtigen;

knolgewas van de Canarische Eilanden. Bloeit als

koude kasplant met oranje of helroode bloemen.

De besvruchten zijn eetbaar.

Canari’s, Indianenstam in Ecuador, > Indianen

van Zuid-Amerika.

Canarische Eilanden (Islas Canarias), Spaan-

sche eilandengroep ten W. van Afrika
;

vnl. uit

vulkaangesteenten opgebouwd; ongeveer 7 300 km2

met ruim 560 000 inw. (zie kaart van Afrika t /o kol. 520
van deel I). De grootste eilanden zijn Tenerifa (3 730 m
hoogte), Palma (2 358 m), Gran Canaria, Fuerteven-

tura, Lanzarota, Gomera en Ferro. De Westelijke eil.

zijn vruchtbaarder en meer bevolkt dan de Oostelijke.

Het klimaat is er zeer gezond, dank zij de ligging

en den weldoenden zeeinvloed. De oorspronkelijke be-

woners, de Guanchen, vermengden zich met de Span-
jaarden, Portugeezen, Vlamingen en Arabieren. Er
bestaan twee bisdommen: Las Palmas en San Cristobal

de la Laguna. De bevolking leeft vooral van zeevaart,

landbouw en veeteelt. De eilanden leveren o.a. wijn,

bananen, oranjeappels, tomaten, aardappelen, tabak.

Las Palmas en Santa Cruz de Tenerifa zijn de belang-

rijkste havens. De bev. is grootendeels Kath.
L i t. : Meyers Führer, Mittelmeerfahrten und Reisen

nach den Canar. Insein
(

51930) ;
A. Samler Brown,

Madeira, Canary Islands and Azores (Londen 1927)

;

J. Pitard en J. Proust, Les lies Canaries (Parijs 1909).

V. Asbroeck.

Canarische Stroom, relatief koude zeestroom,

beginnende op grooten afstand van de kust ter hoogte

van Kaap Finisterre. Stroomt in kracht toenemende
om de Z. later Z.W. en vult het water aan, dat om de

West weggevoerd wordt door den Noord-Equatoriaal-

stroom van den Atlantischen Oceaan. Wissmann.

Canarium, > Kanariboom.

Canath, of Canatha, Bijbelsche plaats in

Transjordanië in het gebied van Manasse (1 Par. 2. 23;

Num. 32. 42: Chanath), waarsch. dezelfde plaats als

het latere Canatha (Canotha), dat volgens Plinius

en Ptolemeus tot de Decapolis behoorde en waarvan
de belangrijke ruïnes van El Kanawat bij Bosra in

Hauran afkomstig zijn. Over Canatha en een van beide

genoemde plaatsen onderscheiden Kanata (= El

Kerak?) zie: M. Dunand, Kanata et Kanatha, in Syria

(II 1930, 272—279). Simons. I

Canavalia, > Madagascarboom.

Canberra, hoofdstad van den Austr. Statenbond

in het Z.O. van Nieuw-Z.Wales. G. heeft een eigen

territorium, het bondsdictrict of Federal Territory,

Canberra.

dat 2 300 km2 groot is en los staat van de overige

staten. Nieuw-Z.Wales stond dit gebied 1910 af,

opdat de bondshoofdstad daar gesticht zou kunnen
worden. Met het toen ontworpen plan tot aanleggen
en bouwen der stad is eerst na den oorlog een aanvang
genomen. Door Canberra stroomt de Molonglo, een

zijrivier der Murrumbidgee, die voor de waterverzor-

ging der stad is opgestuwd en zoodoende enkele

meren vormt (zie stadplan C.). In afwijking van het

rechthoekige stadplan der Austr. groote steden, is

dat van Canberra in hoofdzaak cirkel- of halfcirkel-

vormig. C. is voornamelijk beambtenstad. Het bonds-
district heeft 8 500 inw. C. is door zijlijn verbonden
met den spoorweg Sydney-Melboume.

Zwagemakers.
Canby, H e n r y S., Amerikaansch letterkundige

^en literair criticus van gezag. * 1878 in Delaware.

Redacteur van de Saturday Review of Lit.

Werken: Definitions (1922, 1924) ;
Better Writing

(1927) ;
American Estimates (1929).

Cancan, quadrille, ca. 1830 uit Algiers op de

„bals publics” te Parijs ingevoerd. Deze dansvorm
legt sterk den nadruk op het zinnelijke in lichaams-

beweging. Overwegende rol speelt de beentechniek,

met hoog opgooien en wild bewegen (oorspr. werden

de bewegingen van een aap nagebootst). De cancan

-

quadrille werd gewoonlijk door vrouwen gedanst,

in gewone japonnen gekleed, die, gedeeltelijk opgehe-

ven, kanten strooken lieten zien. De armen speelden

geen rol, het typische lag in het élan, waarmee de

beenen de lucht doorkruisten.

Ca. 1900 stond het artistenleven te Parijs geheel in

het teeken der cancan; evenals het ballet van dien

tijd, in teekening gebracht door de vele affiches van

den Parijschen Jules Chéret. Terlingen-Lücker.

Cancellaria , Palazzo della, > Rome.
I Cancellen, > Orgel.

Wat niet onder C te vinden is. zoeke men onder K.
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Cancellierboec(k) , vrije bewerking van het De
Conscientia en De Tribus dietis van Robert de Sorbon,

huiskapelaan van Lodewijk IX den Heiligen, waarin

onder het beeld van een clerc, die zijn examen bij den
cancellier der universiteit aflegt, met God als opper-

sten cancellier, het thema van het onderzoek van het

geweten wordt uitgewerkt: over laatste oordeel en

biecht, waartusschen over de geboden, de hoofdzon-

den, de werken van barmhartigheid.

L i t. : A. Kessen, Het Cancellierboeck (1932).

V. Mierlo.

Cancellincj clausule, een bepaling in een

> charterpartij
,
welke den bevrachter het recht geeft

de overeenkomst te verbreken, als de vervrachter niet

binnen den overeengekomen tijd tot laden gereed is

(to cancel = vernietigen).

Cancellus (tevoren: c a n c r u s), in de Oudheid:

lage, hekvormige afsluiting, gebruikt bij graven,

andere monumenten, in vergaderzalen, gerechtshoven

(cancellarius: deurwaarder, later kanselier); ook

(zeker sinds de 4e eeuw) in de kerken, ter afsluiting

vooral van altaar en koor (> Kansel). Uit deze can-

celli, soms met een hoogeren dwarsbalk (trabes,

pergula) verbonden door kolommen, waartusschen

gordijnen hingen, ontwikkelden zich in het Westen

de communiebank en het koorhek, en in koorkerken

het doksaal (13e eeuw); in het Oosten de iconostase.

Louwerse .

Cancer (dierk.), geslacht van krabben.
De Noordzeekrab (Cancer pagurus) wordt tot 3 dm
breed en heeft zwartgepunte scharen; deze soort wordt

ook wel op de kust gevonden.

Voor Cancer (sterren k.), > Kreeft (sterren-

beeld).

Caneionera musical de los siglos
XV y XVI, een hoogst belangrijk handsclirift,

bestaande uit een verzameling van 459 twee- tot vier-

stemmige Spaansche lied-composities, door of voor

den dichtercomponist Juan del Encina vervaardigd.

Het grootste aantal der werken bestaat uit balladen

voor zang, daaronder bevinden zich ook vele „Villan-

cicos”. De composities behooren overwegend tot het

begeleide kunstlied en toonen verwantschap met de

kunst der Troubadours.
L i t. : Riemann, Handbuch der Musik Geschichte

(II, 66 en 201) ;
R. Mitjana, Ensayos de critica musical

(notas al cancionero musical de los siglos XV y XVI).
Piscaer.

Cancioneros (Port. cancioneiro, <( Lat. cantio

= lied), liederboeken met verzen in het Gallicisch-

Portugeesch en Spaansch, ontstaan in de 13e—15e

eeuw.
Van de Portugeesche lyriek der 13e eeuw,

gevormd onder invloed der Proven«jaalsche, bestaan

drie codices: zij bevatten ong. 2 000 liederen, meeren -

deels minneliederen van ong. 180 dichters. De oudste

en kleinste isC. da Ajuda, genoemd naar het

paleis te Lissabon, waar hij bewaard wordt; de Codex
Vaticanus 4803 en de meer omvangriike C. Colocci-

Brancuti liet de Humanist Angelo Colocci beide af-

schrijven; de laatste bevindt zich thans te Lissabon.

Een eeuw verliep sinds publicatie der eerste cancio-

neros, toen Garcia de Resende in 1516 voor Joao III

een nieuwe, groote c. samenstelde, de Cancioneiro

Geral, bestaande uit spot- en minneliederen.

Van Spaansche lyriek bestaan talrijke C.

De voornaamste zijn: 1°C. de Baena, genoemd
naar Juan Alfonso, een Jood uit Baena, die hem in

1445 samenstelde. Bevat verzen van ruim 60 Spaansche
en Gallicische dichters, waarvan een deel de Galli-

cische traditie handhaaft (meest spotziek en onkiesch),

een ander deel door de Italianen geïnspireerde vernieu-

wingen invoert. 2°C. de Stuniga, samenge-
steld te Napels ca. 1450 door Lope de Stuniga. De
meest bekende verzen zijn van Carvajal of Carvajales.

Frisch, natuurlijk, populair.

U i t g. : R. Foulché-Delbosc, Cancionero Castellano

del Siglo XV (

21912—1915). — L i t. : Bellcrmann,
Die alten Liederbücher der Portugiesen (1840) ;

E. H. v.

Kausler, Caneral, Alt-Port. Liedersammlung des edlen

Garcia de Resende
(

31846—1852) ;
B. Croce, La Spagna

nella vista italiana (1929). Terlingen .

Gancricat, > Canon.

Cancriniet, hexagonaal mineraal van prisma-

tischen habitus. Meestal komt het echter voor als

slecht begrensde korrels van geel-roode kleur. De
chemische samenstelling is 3Na2Al2Si208.Ca (HC03)2 .

C. is een veel voorkomend mineraal in elaeoliet-

syeniet en kan zelfs tot een aanzienlijk bedrag het

mineraal nephelien in dit gesteente vervangen (Zweden,

Finland). Crommelin.

Gandael, Karei, Vlaamsch componist en

orkestdirigent; * 1883 te Antwerpen; studeerde aan

het conservatorium aldaar onder Blockx, Wambach,
Gilson en Mortelmans; schreef o.m. Conscience-Can-

tate, een symphonische schets Levensdroom, liederen,

muziek voor lyrische voordrachtstukken, instrumen-

tale werken, o.a. Fantasie in 3 deelen voor piano en

orkest; een dansspel: De Zeven Hoofdzonden. Stichtte

in 1907 te Antwerpen de Liederavonden voor het

Volk. Ook als dirigent heeft C. een gewettigde faam
verworven. In 1924 in de Vlaamsche Opera te Antwer-
pen; thans in het Casino te Knokke. E. V. d. Velde .

Candaiilcs, de laatste koning van Lydië uit

het geslacht der Heracliden, die door zijn eigen vrouw
en zijn gunsteling Gyges vermoord werd.

Candeeren is het besuikeren van sommige
banketbakkerswaren, vooral vruchtenproducten

(vruchtenkoekj es)

.

Candclabcr, > Kandelaar.

Candelaber-ornament is een vooral in de

Romeinsche sierkunst voorkomend en later door de

Renaissance overgenomen en verder uitgewerkt lang-

werpig siermotief, waarin om een werkelijke of denk-

beeldige middellijn zich bladwerk groepeert. Soms
heeft het beginpunt van deze versiering den vorm
van den voet van een kandelaar: vandaar de naam.
Het komt meestal rechtstandig, minder vaak liggend

voor. Knipping.
Candia, 1° Ital. naam voor > Creta.
2° Ital. naam voor > Megalokastron.

Candidaat, Candidatus.

Candidaat-Indisch-ambtenaar . Jaarlijks

stellen de minister van Koloniën en de gouv.-

generaal in onderling overleg vast, hoeveel candidaat-

Indisch-ambtenaren voor den administratieven dienst

zullen worden aangesteld. Alleen zij kunnen aangesteld

worden, die aan een universiteit studeeren of eind-

examen aflegden aan een 5-jarige H.B.S. in Nederland
of Ned.-Indië. Het aanwijzen geschiedt na advies van
de zgn. schiftingscommissies. Zij, die aangewezen wor-

den, moeten aan een der universiteiten de indolo-

gische studies volbrengen, waarvoor ze een jaarlijksche

tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen. De
candidaat-Indisch-ambtenaren, welke den doctors-

titel in de vereenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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en der letteren en wijsbegeerte hebben behaald, worden,

na lichamelijk goedgekeurd te zijn, ter beschikking

gesteld van den gouv. -generaal.

Candidaat-landbouwingenieur, > Land-

bouwhogeschool.
Candidaat-notaris, > Notaris.

Candidatus, gegadigde voor een ambt in het

oude Rome. Deze kleedde zich in toga candida,
een witte toga, en ging op het forum, door vrienden

en cliënten vergezeld, rond om stemmen te werven,

geholpen door een > nomenclator. •> Ambitus. Uit

candidatus ontstond het woord candidaat. Davids.

Candide, typeerende naam voor den onverbeter-

lijken optimist, die, gelijk de held van Voltaire

(Candide ou 1’optimisme, 1759), vindt „que tout est

pour le mieux dans le meilleur des mondes”. Het per-

sonage leeft voort in vele blijspelen en vaudevilles

van de 19e en 20e eeuw, en in een veelgelezen Parijsch

weekblad van bedenkelijke strekking.

Candido, Peter de Witte.

Candidus (Blankaert), Alexander
of N i c o 1 a a s, Carmeliet, theologieprofessor aan

de Keulsche universiteit, * te Gent, f 31 Dec. 1555 te

Keulen. In 1551 nam hij als vertegenwoordiger der

landvoogdes Maria van Oostenrijk deel aan het Concilie

van Trente, waar hij twee belangrijke redevoeringen

hield. Hartzheim noemt hem „haeresum oppugnator

validissimus”. In 1548 verscheen te Keulen van zijn

hand een geïllustreerde Nederduitsche Bijbelvertaling.

L i t. : H. Koch, Karm. Klöster der niederdeutschen

Provinz (1889, 21) ; G. Wessels, Acta Cap. Gen. (I Rome
1914, 387). J . v. Rooij.

Candle, > Kaars.

Candolle, 1° Alphonse de, Zwitsersch

plantkundige. * 27 Oct. 1806 te Parijs, f 4 April 1893

te Genève. Zoon van Augustin de C., volgde hij in 1835

zijn vader op als hoogleeraar in de natuurwetenschap-

pen te Genève, maar bedankte in 1850 om politieke

redenen. Met medewerking van zijn zoon Anne Casimir

zette hij den Prodromus van zijn vader voort. Zijn meest

bekende werken zijn: Géographie botanique raisonnée

(1855), waarmee hij een der grondleggers van de

plantengeographie werd; Origine des plantos cultivées

(1883) en Lois de la nomenclature botanique (1867),

die in 1867 op het botanisch congres te Parijs als alge-

meen geldig verklaard werden. Meisen.

2° Augustin Pyrame de, Zwitsersch

nlantkundige. * 4 Febr. 1778 te Genève, f 9 Sept. 1841

aldaar. Vanaf 1796 studeerde hij te Parijs, publiceerde

o.a. Historia Plantarum Succulentarum (1799—1803)

en zijn proefschrift: Sur les propriétés médicinales des

plantes (1804). Van 1807—1816 doceerde hij plant-

kunde te Montpellier, bewerkte in dien tijd de oe editie

van de Flore Fran^aise (1803—1815) van Lamarck

en legde zijn opvattingen over classificatie volgens een

natuurlijk stelsel neer in: Principes élémentaires de

botanique (1803,
21819). In 1816 werd hij benoemd

tot hoogleeraar te Genève. Hij leverde belangrijke

bijdragen tot de kennis der morphologie, physiologie

en plantengeographie, maar was bovenal een groot

systematicus. Zijn hoofdwerk: Prodromus
systematis regni vegetabilis, waarin

alle toen bekende soorten in het kort beschreven werden

en waarvan tijdens zijn leven 7 deelen verschenen

(1824—1838), werd later door zijn zoon voortgezet.

Meisen.

Canclollcaceae ,
> Stylidiaceae.

Canella, > Kaneelboom.

Cancllaceeën, > Kaneelachtigen.

Canella’s, Indianenstam in Brazilië. > Indianen

van Zuid-Amerika.

Canello, Ugo Angelo, Ital. philoloog,

* 1848 te Guia, f 1383 bij Padua. Professor aan de

universiteit van Padua (1874—1883).

Werken: II professore F. Diez e la filologia romanza

nel nostro secolo (1872) ;
Storia della letteratura itaüana

nel secolo XVI ;
Fiorita di liriche provenzali (1881)

;

Saggi di critica letteraria (1877) ;
een critische uitgave

van den troubadour Arnauld Daniël (1883).

Cancphorus (< Gr. kaneon = korf; pherein =
dragen), naam van de Atheensche meisjes, die, bij de

Panatheneesche of andere optochten, op hun hoofd

korfjes met offergaven en offergerief droegen. De c.

van de Parthenonfries dragen vazen op hun schouders.

Ook de caryatiden van het Erechtheum worden ver-

keerdelijk c. genoemd. E. De Waele.

Canes Yenatiei (Lat.), > Jachthonden (ster-

renbeeld).

Cancvas, ook stramien, etamine, is een open stof,

grondweefsel voor kruissteek-borduurwerk, tapijt-

knoopen, auto- en rijwielbanden.

Canficld, Dorothy, > Fisher.

Canidae, > Hondachtigen.

Canidia, toovenares en gifmengster, herhaaldelijk

door Horatius aangevallen. Vermoedelijk was haar

ware naam Gratidia.

Canidius, Publius Canidius Cras-
sus, Rom. generaal, aanhanger van Antonius,

aanvoerder van diens troepen bij Actium; ried Cleo-

patra aan den oorlog in Egypte voort te zetten;

door Augustus terechtgesteld. Davids.

Caiifgou, alleenstaande granietklomp in het

Zuid-Fransche gebied Roussillon, 2 785 m hoog

(42° 38' N., 2° 40' O.). Bekende flora van Middell.

Zee tot Alpine flora.

Canina, Luigi, Ital. archeoloog. * 1795,

f 1856. C. studeerde te Turijn en kwam 1818 naar Rome,

waar hij door den paus belast werd met opgravingen

en waar hij „L’architettura antica” (12 dln.) schreef.

Publiceerde o.m. over opgravingen te Tusculum,

Veji en in Etrurië.

Canis, •> Honden.

Canisius ,
Petrus, Heilige ,

kerkleeraar

,

Jezuïet. * 8 Mei 1521 te Nijmegen, f 21 December 1597

te Freiburg (Zwitserland). Zoon van Jacob Kanis en

Egidia van Houweningen. Familienaam komt voor

in verschillende schrijfwijzen: Kanis, Kanes, Karmees,

Kanys, Kannyssen; in 1540 voor het eerst Canisius.

Voorbereidende studie op de Fraterschool te Nijmegen,

dan (1534) te Keulen, waar hij onder leiding kwam \an

den priester Nicolaas Eschius, uit Oisterwijk (N.Brab.).

In 1536 begint hij aan de universiteit zijn studie in de

rechten; 1539 te Leuven; 1540 weer te Keulen; 23 Febr.

van dat jaar legt hij de gelofte van zuiverheid af;

25 Mei 1540 tot magister artium gepromoveerd. In

1543 leerde hij te Mainz door Petrus Faber, den eersten

Jezuïet in Duitschland, de pas gestichte Sociëteit

van Jesus nader kennen en liet zich 8 Mei van dat jaar,

op zijn 22en geboortedag, in de Orde opnemen. C. is

alzoo de eerste Nederlandsche Jezuïet. Al spoedig

openbaarden zich deugd en talent in rijke verschei-

denheid en wonderbare productiviteit. Als predikant,

raadsman van pausen, bisschoppen en vorsten, hoog-

leeraar, theologant, Humanist, schrijver van apolo-

getische, ascetische en hagiographische werken,

verbreider en organisator der Sociëteit in Duitsch-

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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land, Oostenrijk en Zwitserland, heeft hij recht op
een eereplaats onder de groote mannen uit den tijd
der Contra-Reformatie. Zijn eerste wetenschappelijk
werk, dat hij reeds als student te Keulen in 1543 uitgaf,
is de bewerking der werken van den mysticus Joannes
Tauler O.P.; in 1546 volgden de uitgaven van Cyrillus
van Alexandrië en Leo den Grooten. Nog vóór zijn
priesterwijding (Juni 1546) werd hij door de geestelijk-
heid van Keulen afgevaardigd naar den keizer, om
de kwestie te bespreken van den afvalligen aarts-
bisschop Herman von Wied. In 1547 komt hij, als
theologant van kardinaal Otto Truchsess von Wald-
burg, bisschop van Augsburg, op het Concilie te Trente.
In den herfst van dat jaar roept de H. Ignatius hem
naar Rome en zendt hem in 1548 naar Messina, om
mede te helpen aan de stichting van het eerste college
der Sociëteit. Hiermede deed C. zijn intrede in het
onderwijs der jeugd, waarvoor hij heel zijn leven zal
blijven ijveren. Na gedurende een jaar de studiën
te hebben geleid, riep Ignatius hem terug naar Rome.
Te Bologna promoveerde hij tot doctor in de theologie
(2 October 1549) en werd daarna belast met de reorga-
nisatie der universiteit van Ingolstadt. Tot 1552
was hij daar met veel succes werkzaam en werd toen
verplaatst naar Weenen, om de leiding op zich te
nemen der studies in het pas gestichte college en tevens
te doceeren aan de universiteit. Hier begon hij met het
samenstellen van een catechismus, waarvan de groote
uitgave bestemd was voor het theologisch onderwijs
en de prediking, en do kleine uitgaven voor het school-
onderwijs moesten dienen; ze werden weldra in ver-
schillende talen vertaald. Het aanzien van C. was reeds
zoo gestegen, dat keizer Ferdinand hem op den bis-
schoppelijken zetel van Weenen wilde plaatsen. 7 Juni
1556 werd C. benoemd tot provinciaal der pas
opgerichte Opper-Duitsche provincie. Met deze
benoeming begint voor hem een tijdperk van
reusachtigen arbeid aan het herstel van het
Katholiek onderwijs en de verdediging der Kerk.
In de belangrijkste steden worden colleges ge-
sticht. C. verschijnt op de Rijksdagen om de belangen
der Kerk te bespreken; hij neemt deel aan het gods-
dienstig dispuut te Worms (1557) en wordt door
Paulus IV aangewezen om den nuntius, mgr. Mentuati,
te vergezellen bij diens zending naar Polen (1558).
In 1565 krijgt hij te Rome van Pius IV de opdracht,
om de besluiten van het Concilie van Trente in Duitsch-
land te gaan afkondigen. Tusschen al dat werk door
wist hij nog tijd te vinden voor wetenschapuehjken
arbeid. Hij stelde een bloemlezing samen uit de brieven
van den H. Hiëronymus (1561), als tegengif tegen de
uitgave van Hiëronymus’ brieven door Erasmus,
die door spottende aanteekeningen zooveel aanstoot
verwekte. Van grooter beteekenis echter is het werk
dat hij op pauselijk bevel moest ondernemen: de
bestrijding der Maagdenburgsche Centuriatoren, het
corps Luthersche geleerden, dat onder leiding van
Flacius Illyricus een zeer uitgebreide Kerkgeschiedenis
uitgaf, in eeuwen (centuria) ingedeeld, waarvan de
eerste foliant in 1559 te Bazel was verschenen. Om
zich geheel aan die zware taak te kunnen wijden,
werd C. van het provincialaat ontheven (2 April 1569),
en verplaatst naar Dillingen. Hij betitelt zijn werk:
Commentaria de verbi Dei corruptelis (Verhandelingen
over de vervalschingen van het Woord Gods) en begon
met de drie voornaamste Heiligen uit Christus’ tijd.

In 1571 verscheen het eerste deel over den H. Joannes
den Dooper, in 1577 het tweede deel over de H. Maagd
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Maria (een foliant van 800 bladzijden); het derde deel
over den H. Petrus en het primaat der pausen is onvol-
tooid gebleven. In Dillingen schreef hij ook zijn Con-
fessiones (1570). Intusschen bleef hij de belangen der
Kerk in Duitschland behartigen en kwam in 1572
te Rome bij Gregorius XIII de oprichting bepleiten
van pauselijke seminaries, die dan ook werden opge-
richt te Weenen (1574), Praag (1575), Graz en Brauns-
berg (1578) en Olmütz (1579). Zijn laatste jaren bracht
C. door te Freiburg in Zwitserland, waar hij in 1582
een college stichtte. Den tijd, die hem daar overbleef
van zijn priesterlijk werk in stad en omgeving, besteed-
de hij aan het schrijven van levens van Zwitsersche
Heiligen. Reeds aanstonds na zijn dood vereerde men
hem als een Heilige. C. werd 20 November 1864 door
Pius IX zaligverklaard en 21 Mei 1925 door Pius XI
gecanoniseerd en tevens tot kerkleeraar verheven.
L i t. : Raderus, De vita Petri Canisii (Monachii 1614 ;

de oudste biographie)
;
Braunsberger, Beati Petri Canisii

Societatis Jesu epistulae et acta (I-VIII Freiburg i. Br.
1896—1923) ; Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus
(II, 618-688)

;
Gelre, Bijdragen en Mededeelingen (XXX,

266-280
; uitvoerige Canisius-bibliographie)

;
Metzler,

Petrus Canisius (Gladbach 1925
;
met 120 afbeeldingen);

Hulsebosch, Leven van den Zaligen Petrus Canisius
(1918) ; Tesser, Petrus Canisius als humanistisch geleerde
(1932, Nijmeegsche dissertatie). v. Hoede.
Voorstelling in de kunst. Gekleed

als Jezuïet (met baard), den catechismus in de hand.
Kinderen onderwijzend in de Katholieke leer (Toorop).
Een serie tafereelen uit zijn leven werd door Dunselman
geschilderd.

Voor Canisius en de Catechese, > Catechese.

Canisius Genootschap. Het St. Petrus
Canisius Genootschap tot Behoud en Uitbreiding des
Geloofs, opgericht 20 Febr. 1926 te Nijmegen, stelt

zich ten doel het moreel en geldelijk steunen van allen

arbeid, die in den geest van Canisius wordt verricht.

Het heeft een aantal leden, die door een jaarlijksche

ruime bijdrage de gelden bijeenbrengen, die door het
bestuur worden besteed, overeenkomstig het doel van
het genootschap. Eerste voorzitter was minister
Deckers, thans ir. M. C. E. Bongaerts. TF. Mulder S.J.
Canisiusvereeniging . De Apologetische

Vereeniging „Petrus Canisius” (A.V.P.C.) werd
17 Mei 1904 gesticht met het doel de Katholieke Kerk
in haar wezen en streven meer en meer bekend te

maken en tegen aanvallen te verdedigen. Het hoofd-
bestuur, waarvan het algemeen secretariaat gevestigd
is in het seminarie te Driebergen, heeft voor dit doel
commissies ingesteld. De oprichters der A.V.P.C.
waren Vlaming, Sloet en Ermann S.J. Tot 1924
werkte men met secties (theologie, philosophie,

geschiedenis, kunst en letteren). Dr. W. v. Koeverden
bracht in 1924 een reorganisatie tot stand. Thans kent
de A.V.P.C. 9 commissies: inlichting en propaganda,
uitgaven (lectuur), voor Israël, redactie G.G.G.,
voorlichting in het Noorden des lands, bijbelvertaling,

liturgie, redactie „Het Schild”, de K.R.O. Haar orgaan
is „Het Schild”, opgericht in 1919

;
daarnaast bestaan de

zgn. Mededeelingen, sinds 1930 „Apologetisch Leven”
geheeten, uitsluitend voor de leden. De A.V.P.C.
geeft vele werken, brochuren en losse blaadjes uit,

regelt de lectuurverspreiding bij de conferenties,
vertaalde in 1906 de Evangeliën en Handelingen
(thans 5e uitg.), en in 1929 het geheele N. T. (3e uitg.
in 1934). In 1930 is men begonnen met de vertaling
van het geheele O. T. uit den grondtekst. De A.V.P.C.
heeft in zuiver godsdienstige aangelegenheden, onder

Canisius Genootschap—Canisius vereeniging
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Canis Major—Canna indica

auspiciën van het Ned. Episcopaat, de leiding bij

de voorlichting aan niet-Katholieken. Sinds 1934

zijn de informatiebureau ’s diocesaan georganiseerd,

en geven gratis op aanvrage schriftelijk en mondeling

advies, alsmede alle gewenschte lectuur.

L i t. : Verslagboek van de Apologet. Vereenigmg

Petrus Cani8ius (1904—1929). Mets .

Canis Major (Lat.), > Hond (Groote).

Canis Minor (Lat.), -> Hond (Kleine).

Canities is het grijsworden der haren. Op hoogeren

leeftijd is c. een normaal physiologisch verschijnsel.

Pathologisch is een ontijdig optredende c. Het ver-

toonen van c. korten tijd na heftigen schrik of hevige

emoties is bekend. Ook bij verschillende zenuw- en

infectieziekten is het waargenomen.

Canitz, Friedrich von, Brandenburgsch

staatsman en hofdichter onder keurvorst Frederik III;

* 1654, f 1699 te Berlijn ;
studeerde aan de universi-

teit te Leiden en trad in dienst van Frederik Wilhelm,

den Grooten Keurvorst; vertegenwoordigde Branden-

burg bij de vredesonderhandelingen te Rijswijk. Als

dichter voerde hij den vlotten Franschen stijl van

Boileau e.a. in de satyren, welke hij schreef en welke in

zijn tijd grooten opgang maakten. v. Gorkom.

Werken: Neben-Stunden unterschiedener Ge-

dichte (1700). — Ui tg. hiervan met biographie door

J. U. König (Berlijn 1727). — Lit.: Val Lutz, Fr.

R. v. C., sein Verhaltnis zum franz. Klassizismus (1887).

Cankar, I v a n, Sloveensch romanschrijver en

dramaturg van socialistische en naturalistische strek-

king, * 1876 bij Laibach, f 1918 te Weenen. Geboren

als proletariërkind, heeft G. van de armoede en haar

noodlot het hoofdthema zijner werken gemaakt, maar

op een achtergrond van zachte, religieus-getinte ge-

latenheid.

Hoofdwerken: (in het Duitsch vertaald) Het

hospitaal van de H. Moeder Gods (1904); De knecht

Jernej (1907).

C^ankara, > Sjankara.

Canna , ook fistula, > Calamus.

Cannahich, Christian, Duitsch compo-

nist; * 1731 te Mannheim, f 1798 te Frankfort a. M.

tijdens één van zijn reizen. Zoon van den fluitist der

Mannheimer kapel, Martin Friedrich C., leerling van

Joh. Stamitz en in 1757 zijn opvolger als concert-

meester en directeur der kamermuziek. In 1778 ver-

huisde hij met het hof van Karl Theodor naar München.

Zijn composities zijn geschreven in den stijl van Johan

Stamitz, doch zonder diens geniaal talent. C. heeft het

orkest uitgebreid; gebruikte de klarinet als obligaat-

instrument en vergrootte de vormen.

Werken: opera’s, balletten, ca. 100 symphonieën,

vioolconcerten, orkesttrio’s, kwartetten en kwintetten. —
Lit.: H. Riemann, Mannheimer Sinfonien (Denkm.

Tonkunst Bayern III en VIII, 2) ;
id., Mannheimer

Kammermusik (I). Piscacr.

Cannabis, > Hennep.

Cannae, antieke stad in Beneden-Italië, U /2

uur N.O. van het tegenwoordige Ganosa di Puglia in

het Z. deel van de Apulische vlakte. Bij C. versloegen

de Carthagers onder Hannibal in 216 v. Chr. de Ro-

meinen onder Gajus Terrentius Varro.

De slag bij C. is vooral door de schrifturen van den

Duitschen chef van den generalen staf von Schlieffen

bekend geworden als het voorbeeld van een vemieti-

gingsslag, waarop o.a. het Duitsche operatieplan

voor den opmarsch in het Westen in 1914 was gebaseerd.

Hoewel nog niet geheel vast staat op welken oever

van den Aufidus de slag werd geleverd, is het algemee-

ne verloop vrijwel juist bekend. Hannibal beschikte

over 32 000 zwaar bewapenden, 8 000 licht bewa-

penden en 10 000 ruiters. Varro nam met 55 000 zwaar

bewapenden, 8 000 licht bewapenden en 6 000 ruiters

aan den slag deel. Hoewel Aemilius Paulus, de mede-

consul van Varro, in verband met de vroeger geleden

nederlagen een slag wilde vermijden, werd Varro

door de geestdrift van zijn leger aangespoord dezen

te leveren. Hij vertrouwde daarbij op zijn overmacht

aan zwaar bewapenden, wier kracht hij nog trachtte

te vergrooten door hen op niet minder dan 36 gelederen

op te stellen met 1 600 man in front. De ruiterij ver-

deelde hij op de beide vleugels. De licht bewapenden

kwamen aan weerszijden weinig in aanmerking. Hanni-

bal stelde tegenover het zeer sterke front van Varro

slechts 20 000 van zijn zwaar bewapenden en wel de

troepen van de minste qualiteit (bondgenooten). Dit

front stond op 12 gelederen. Hij zette de hoofdmacht

van zijn cavalerie onder Hasdrubal op den linker- en

de lichte Numidische ruiterij op den rechtervleugel.

Achter deze ruiters werden de 12 000 man van het

zware Carthaagsche voetvolk, de elite van het leger,

verdeeld. Dank zij de zeer sterke Carthaagsche vleugels

werd de groote Romeinsche frontmassa weldra op beide

flanken en zelfs in den rug aangevallen
;
zij moest naar

alle zijden front maken en werd, vrijwel zonder veel

tegenstand te kunnen bieden, vernietigd. De Romei-

nen verloren 48 000 manschappen, de Carthagers

slechts 6 000, meest bondgenooten (zie schets).

L i t .: A. von Schlieffen, Cannae; Polybius; Plutarchus.

v. Voorst .

Cannaert, Jozef, Vlaamsch rechtsgeleerde,

werkte mede aan de Sysse-panne van Karei Broec-

kaert. * 1768 te Gent, f 1848 aldaar.

Canna indica of Canna edulis (Mal.

Ganjong), Indische sierplant, behoorend tot de fam.

Zingiberaceae. Uit de verdikte wortelstokken der

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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variëteit met roodbruine bladeren winnen de Inheem-
schen goed zetmeel of koken den wortelstok en nut-
tigen hem als versnapering. De harde zaden dienen
als kralen voor bidkransen. Menrath.
Cannan , G i 1 b e r t, Eng. roman- en tooneel-

schrijver, * 1884 te Manchester, advocaat, was tijdelijk

tooncelcriticus, onderging invloed van Sam. Butler en
Romain Rolland, wiens Jean Christophe hij vertaalde.
Werken: o.m. Young Ernest (1915) ;

Three Pretty
Men (1916) ;

The Stucco House (1918) ;
Mendel (1916) ;

Semba (1922) ; The House of Prophecy (1924).
Cannelure (<[ Lat. canna = riet) is een groeve,

die in een zuilschacht, het voorvlak van een pilaster,
den buik van een vaas of baluster is aangebracht.
Meestal loopt ze loodrecht naar beneden, in de Renais-
sance, doch in de Barok windt ze zich dikwijls als een
spiraal om de schacht. Bij de Dorische bouworde,
waar in den regel 20 cannelures onmiddellijk aanslui-
tend aan elkaar zijn aangebracht, is ze niet zoo diep

Cannelure. Links : Dorische orde. Rechts : Ionische orde.

als in de Ionische en Corinthische orde, waar meer (als

regel: 24) cannelures voorkomen, die niet aansluiten,
doch op gelijken afstand door lijsten gescheiden wor-
den. Bij zich naar beneden versmallende sierlichamen
(bijv. piëdestals) wordt ook de cannelure naar beneden
toe smaller, waardoor de hoogte wordt beklemtoond.
Soms wordt bij breedcre cannelures de holte met blad-
werk (in de Gotiek) of schelpen enz. versierd, soms zijn

de holten met stafwerk gevuld, die nu eens geheel
rond, dan weer naar buiten afgeplat, dan weer met
bladwerk omrankt voorkomen. Knipping.
Caimeman, E 1 i a s, Ned. staatsman en

financier. * 1777, f 1861. Vervulde in den Franschen
tijd vsch. staatsfuncties bij het financieel beheer. Sloot
zich in 1813 onmiddellijk aan bij het Algemeen Bestuur
en werd commissaris-generaal voor financiën. Dit bleef
hij tot 1814, toen verschil van inzicht met koning
Willem I hem tot aftreden bracht. Wel bleef hij nog
in staatsdienst, maar een tweede conflict met den
koning veroorzaakte, dat hij in 1819, feitelijk voorgoed,
ambteloos werd. Van zijn diensten werd nog gebruik
gemaakt in 1832 en in 1839 bij het overwegen en redi-
geeren van grondwetswijzigingen, waarvan slechts
laatstgenoemde tot uitvoering kwam (1840). Verberne.

Cannes, stad in het dept. Alpes-Maritimes
(Frankrijk, 43° 30' N., 7° 4' O.); 47 260 inw. (1931).
Beroemde winterbadplaats, beschutte ligging, water-
temperatuur 9,8° 0. Zuidelijke vegetatie. De oude

stad heeft nauwe schilderachtige straatjes. De bevol-
king spreekt Italiaansch. Heere.

Conferentie te Cannes, van 6 tot 13 Januari
1922, voorbereiding tot de Algemeene conferentie van
Genua. In den schoot van den Oppersten Raad der
Verbonden Mogendheden wilde Lloyd George den
steun van Engeland aan Frankrijk afhankelijk maken
van een algemeene herziening van de Europeesche
politiek en van verstandhouding met Duitschland, dat
bij monde van zijn afgevaardigde Rathenau uitstel
van betaling vroeg. Frankrijks afgevaardigde Briand,
tegenover de vijandschap van Kamer en pers, die hem
beschuldigden te veel concessies te hebben gedaan aan
Engeland, werd door Poincaré ten val gebracht.

Cosemans .

Canning, 1° Charles John, earl, zoon
van George, vooral bekend als Engelsch gouverneur en
onderkoning in Indië. * 14 Dec. 1812 te Brompton
(Londen), f 17 Juni 1862 te Londen. Lid van de Com-
mons (1836), van het Hoogerhuis (1837). Onderstaats-
secretaris bij het departement van Buitenlandsche
Zaken (1841

—
’46). Postmeester-generaal (1863-’55).

Als gouvemeur-generaal in Indië (1856
—

’58) trad
hij beleidvol bij de onderdrukking van den opstand
van 1857 op, herstelde orde in geheel het land, en
werd tot onderkoning in Indië benoemd (1858- ’62).
Lit.

:

Dictionary of national biography (III Londen
1908) ;

H. S. Cunningham, Earl C. (1891). Lousse .

2° George, beroemd Engelsch staatsman en
redenaar. * 11 April 1770 te Londen, f 8 Aug. 1827 te

Cheswich bij Londen. Advocaat. In 1794, als aanhanger
van Pitt, lid van het parlement. De denkbeelden van
de Fransche omwenteling van 1789 vonden in hem
een hevigen bestrijder, niet alleen in het parlement,
maar ook als medestichter en medewerker van het tijd-

schrift The Anti-Jacobin, or Weekly Examiner, en als

lid van Pitt’s ministeries (1796—1801 en 1804— ’06).

Dezelfde anti-revolutionnaire politiek bleef hij door-
voeren, toen hij voor de eerste maal minister van Bui-
tenlandsche Zaken werd (1807

—
’09): het bombar-

dement van Kopenhagen en het wegnemen van de
Decnsche vloot (1807), de ondersteuning van de Spaan-
sche opstandelingen (1808) en het verbond met de
Spaansche Junta, tegen Napoleon gesloten (1809),
waren zijn werk. Toen hij echter, na den zelfmoord
van Castlereagh, wederom hoofd van het Foreign
Office werd (1822

—
’27), was hij, hoewel nog steeds

conservatief gezind, een beslist tegenstander van de
Heilige Alliantie geworden: hij begunstigde den op-
stand der Spaansche koloniën in Zuid-Amerika en de
uitvaardiging van de leer van Monroe, verijdelde in

1827 een reactionnairen opstand in Portugal, en wist
6 Juli 1827 het verdrag van Londen te doen sluiten,
waarbij Engeland, Rusland en Frankrijk besloten tot
een voor Griekenland gunstige interventie. Ook in het
binnenland wilde hij de misbruiken bestrijden, die
door het verstokt conservatisme zijner partijgenooten
bleven voortduren: in Febr. 1827 was hij als minister-
president opgetreden, en als dusdanig leidde hij nog
de opheffing der graanwetten en sprak zich ook voor
de emancipatie der Katholieken uit. Hij oefende een
beslissenden invloed op de latere ontwikkeling van
de Engelsche en algemeene Europeesche politiek uit.

Zijn lijk werd in Westminsterabdij naast Pitt bijgezet.
Werken: Speeches and Mcmoirs (6 dln. 1828—’45)

;

Official correspondence (uitg. door Stapleton, 1887). —
Lit.: Dictionary of national biography (III Londen
1908) ;

The Cambridge history of British foreign policy
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(I 1922) ;
H. Temperley, The foreign policy of Canning

(Londen 1925 ;
hierin wordt het onderwerp in het licht

van nieuwe bronnen grootendeels hernieuwd). Lousse.

Cannizzaro, 1° Stanislao, Italiaansch

scheikundige. * 13 Juli 1826 te Palermo, f 10 Mei 1910

te Home. Professor te Alexandrië 1861, Genua 1865,

Palermo 1861, Ro-
me 1870; senator

1871. Gaf duide-

lijke definities van
atoom- en mole-

culair gewicht en

bracht door zijn

publicatie „Sunto

di un corso di

filosofia chimica”

(Uittreksel uit een

college over theo-

retische chemie)

en zijn redevoering

hierover op ’t che-

misch congres in

Karlsruhe (1860)

de hypothese van
> Avogadro on-

der ieders aandacht. Deed vele onderzoekingen op

organisch-chemisch gebied. De omzetting van een

aldehyd met loog tot een zuur en een alcohol wordt

naar haar ontdekker de Cannizzarosche reactie ge-

noemd.
L i t. : Bugge, Das Buch der Grossen Chemiker

(II, 50). Hoogeveen.

2° Tommaso, Ital. dichter, neef van Stanislao,

* 17 Aug. 1838 te Messina, f 1916 aldaar. Hij schreef

prachtige lyrische gedichten, alsook vertalingen, ge-

schiedkundige werken en reisverhalen.

Werken: In solitudine (2 dln. 1877-1880); Anti-

vespro (1882) ;
Cianfrusaglie Tramonti (1889) ;

Fiori

d’Oltralpe (1882—1893) ; Tramonti (1892) ;
Cinis (1894)

;

Yox verum (1900). C. dichtte ook in het Fransch : La
voix (1862) ;

Epines et roses (1884).

Camion, A. J., Amerikaansch astronome, die

zich vooral beweegt op het gebied van het classificee-

ren van spectra. Samen met E. C. Pickning, den toen-

maligen directeur van de sterrewacht van Harvard

College te Cambridge (in Mass., V.S.), heeft ze van

1918 tot 1924 den zgn. Henry Draper Catalogus

(> Drapercatalogus) uitgegeven, waarin van 225 000

sterren de spectra staan opgegeven. Sindsdien publi-

ceert zij nog steeds vervolgen op dit werk. P. Brum.
Cannstatt, voorstad van Stuttgart (220 m.).

Industrie. Badplaats met keukenzouthoudende bron-

nen. Behandeling van catarrhen der spijsverterings-

en ademhalingsorganen, bloedarmoede en rheumatiek.

Cano, 1° Alonso, Spaansch bouwmeester,

beeldhouwer en schilder, * 1601 te Granada, f 1667.

Zijn vader, een altaarbouwer, leidde hem in de bouw-

kunde op; te Sevilla oefende hij zich onder Montanéz

in het beeldhouwen. In de schilderkunst achtte hij

zich de meerdere van Sebast. del Llano Valdez, daar-

door ontstond oncenigheid en C. vluchtte naar Madrid,

waar hij door toedoen van zijn vriend Velasquez eenige

opdrachten kreeg. Op voorwaarde dat hij binnen het

jaar priester zou worden, bood men hem het toezicht

aan over de werken van de kathedraal van Granada,

en na eenig aarzelen nam hij het aanbod aan (1660).

Daar werkte hij onvermoeid. Hij was een groot teeken-

virtuoos. Zijn schilderwerk is wat zoet en van een

bezonken vroomheid, nooit van de meesleepende

mystiek van een Murillo. Van meer kunstwaarde is

het door hem zelf gepolychromeerd beeldhouwwerk.

Grootere beelden schiep hij eerst in zijn levensavond,

geholpen door Pedro de Mena. Zijn uitdrukking wordt

dan nog soberder.

Voorn, werken: Altaren in Granada en Sevilla

;

Kind Jesus met kruis op de schouders (Madrid, S. Fir-

mino) ;
Gekruisigde van Monserrato (Lecaroz College)

;

Onbevlekte Ontvangenis (met Pedro de Mena voor het

faldistorium v. d. kathedraal v. Granada) ;
S. Didacus

en S. Antonius (Granada, S. Angelo) ; S. Jan de Deo
(Granada, Museum v. Schoone kunsten). — L i t. : Schu-

bert, Gesch. des Barocks in Spanien (1908, 142 vlg.)

;

Gómez-Moreno, A. C. escultor in Archivo espanol de arte

y arqueologia (II 1926, 177 vlg.). Knipping .

2° Melchior, Dominicaan, theologant; * ca.

1506 te Tarancón, f 30 Sept. 1560 te Toledo. Professor

aan de universiteit van Alcala en Salamanca. Woonde
het concilie van Trente bij. Werd in 1552 bisschop

der Canarische Eilanden. Is door zijn werk „De Locis

Theologicis” vooral bekend als grondlegger der

methodische theologia fundamentalis.

Werken o.a. : De Locis Theologicis libri duodecim
(Salmanticae 1563) ;

Relectio de sacramentis in genere

habita in academia Salmanticensi (Compluti 1563). —
L i t. : Scriptores Ordinis (II, 176 vlg.) ;

A. Lang, Die

Loei theologici des Melchior Cano (1925) ;
P. Mortier,

Histoire des maitres Généraux (V, 384 vlg.).

Lambermond.
Canoleius, pottenbakker uit Cales (in Campanië

in Italië), 3e eeuw v. Chr.; vervaardigde schalen uit

aardewerk, die door hun glanzend vernis en hun reliëfs,

met voorstellingen vooral van mythologischen aard,

als imitatie gelden van metaaldrijfwerk.

Canon, l°(<Gr. kanoon == model, regel, lei-

draad). Oorspronkelijk werd een als volmaakt aangezien

beeld van Polycletes canon (d.w.z. model) genaamd.

Door de Alexandrijnsche philologen werd dit begrip ook

op literatuurwerken toegepast: de Canon Alexan-
d r i n u s was een door o.m. Aristophanes van Byzan-

tium en Aristarchus opgestelde lijst der in alle genre ’s

voor Klassiek gehouden auteurs. > Apostolische

canones. V. Pottelbergh .

2° In de muziek benaming voor strengen com-
positievorm, waarin een geëxposeerde melodie in een

of meer andere stemmen letterlijk wordt nagevolgd.

Er zijn verschillende vormen. Vooreerst kan de navol-

ging der melodie in verschillende intervallen worden
begonnen en volgehouden. Men spreekt aldus van canon

in het octaaf, in de septime, in de sext, in de quint, enz.

De canon in de prime heet ook canon all’unisono.

Bovendien kan de melodie zelf op verschillende manie-

ren worden aangewend: bijv. in tegenbeweging (in

moto contrario), waarbij de navolging (of beantwoor-

ding) het spiegelbeeld der oorspronkelijke intervallen

geeft. Voorts onderscheidt men de kreeftenbeweging

(canon cancricans, <(
Lat.: cancer = kreeft), waarbij

de navolging de melodie van achter naar voren laat

loopen; canons in de vergrooting (per augmentationem)

en in de verkleining (per diminutionem) geven ver-

andering van notenwaarden. Een meerstemmige

canon, waarbij elke stem kan worden herhaald, heet

oneindige canon. Sommige canons hebben, behalve

de imiteerende stem, nog vrije, begeleidende stemmen,

die men vulstemmen noemt. In Bach’s „Goldberg-

variaties” vindt men van de voornaamste canonvormen

de schitterendste voorbeelden. Een der oudste canon-

composities is de zoogenaamde Zomercanon (13e eeuw)

op Engelschen tekst. De componisten der Nederland-

sche vocale Scholen (15e en 16e eeuw) zijn beroemd
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om hun talrijke en vooral kunstige en spitsvondige

canon-composities. Zij noteerden soms slechts de
melodie en gaven door motto’s of muzikale bijschriften

aan, hoe de wijze van imitatie moest gezocht worden.
Men noemt deze compositie raadselcanons. De canon
komt in de moderne muziek weer voor in andere tonale

verhoudingen; o.a. bij Schönberg en zijn leerlingen.

ü. Andriessen.
3° (Econ.) Het bedrag, dat de erfpachter jaarlijks

aan den eigenaar betalen moet.
4° In het Kerk. Recht, a) in tegenstelling met de

nomoi, de burgerlijke wetten, werden sedert de 4e eeuw
de kerkelijke wetten canones genoemd, ook om den
zachteren vorm van bevelen der Kerk uit te drukken.

In het nieuwe recht wordt c. genoemd ieder der

2 414 artikels, waaruit het kerkelijk wetboek be-

staat; b) canones poenitentiales, > Boeteboeken;

c) > Apostolische canones; d) = jaarlijks aan de

Kerk te betalen som bij pacht, huur of erfpacht van
kerkelijke goederen; e) officieele lijst der Heiligen,

vandaar canonisatie (> Heiligverklaring).

Drehmanns.
5° In Byzantijnschc liturgie, de verzameling, die

Andreas van Kreta (f 740) maakte van de bestaande

liturgische zangen en die 9 oden omvatte. > Byzan-
tijnschc muziek.

6° In de liturgie sinds de 6e eeuw de meest ge-

bruikelijke naam voor het hoofddeel der H. Mis,

d. i., heden: van na het Sanctus tot aan het Pater

noster; vóór de 7e—8e eeuw: met inbegrip van de

Prefatie; tevoren ook genoemd: oratio, prex, enz.

met, als overgang: prex canonica; in het Grieksch

(echter met inbegrip der Communiegebeden): anaphora,

ook: prosphora. De C. ontwikkelde zich uit de viering

van het laatste Avondmaal, verband houdend met het

Joodsche Paaschmaal, in den vorm van een lofprijzend

dankgebed (Eucharistia), gelijk de Joden hun „liagga-

da” kenden. Van zijn oudsten vorm bleven meerdere

sporen bewaard (Didachè, S. Clemens, S. Justinus,

e.a.). In de 3e en 4e eeuw onderscheidden zich reeds

eigen ontwikkelingen in Rome (Apostolische Traditie,

„de Sacramentis”), in Alexandrië (Euchologion van
S. Serapion, enz.), in Antiochië en Jerusalem (Aposto-

lische Constituties, S. Cyrillus). De Romeinsche kreeg

zijn eindvorm (in hoofdtrekken) in de 4e—5e eeuw,

en is dan, in tegenstelling met het Oosten, één en

onveranderlijk, uitgezonderd de Prefatie, die men bij

tientallen aantreft. De tekst zelf is nog ononderbroken,

vangt aan, als van oudsher, met „Sursum corda”,

en eindigt met een doxologie (heden: „Per Ipsum .

.

enz.), waarop het „Amen”. Sinds werden enkele

gebeden, tevoren erbuiten staand, ertusschen gevoegd:

de beide „Memento’s”, „Communicantes”, „Hanc igi-

tur”, „Nobis peccatoribus”. Het Sacramentarium
Gelasianum (6e—6e eeuw) bevat daarna den C. in

geheel zijn hedendaagschen vorm. Zoo werd hij sedert

dien die van het geheele Westen, met als eenige ware
uitzondering den Mozarabischen: laatste overblijfsel

van den Gallicaanschen. Tot aan de 7e eeuw werd hij,

mét de Prefatie, gezongen; daarna de Prefatie alleen,

en de C. halfluid voorgedragen, en, sinds de 9e eeuw,

fluisterend. Twee zijner gebeden wijzigen zich lich-

telijk : „Hanc igitur” met Witten Donderdag, Paschen
en Pinksteren (en ook bij een bisschopswijding), „Com-
municantes”, behalve met deze drie feesten, ook

met Kerstmis, Driekoningen, Witten Donderdag en

Hemelvaartsdag. Kleinen C. noemt men sinds de late

M.E. de groep der opdrachtsgebeden van brood en

wijn, ontstaan sinds de 9e eeuw en vastgesteld (Rome)
in de 14e. Meerdere Westersche ritussen hebben een
hiervan afwijkende. > Mis (liturgie); Actio

;
Anaphoor.

Lit.: Dict. d’Arch. chr. et Lit., s. v. Canon (Cabrol)

;

Eisenhofer, Handb. der kath. Lit. (Freiburg)
; Cagin,

L’Anaphore apostolique (Parijs). Louwerse.
7° Canon der H. Schrift

( < Gr. kanoon = maat-
staf, boekenlijst) is de lijst van Oud- en Nieuw-Testa-
mentische boeken, die door de Katholieke Kerk als

geïnspireerd worden beschouwd. Daar de inspiratie

een bovennatuurlijk feit is, bezit alleen de H. Kerk
de macht met volstrekte zekerheid dit oordeel uit te

spreken, waarbij zij steunt op de apostolische over-

levering.

De H. Kerk heeft zich op het Concilie van Trente
(Sess. 4, 8 April 1546; Denzingen 783 vlg.) plechtig

over den canon uitgesproken. Het Concilie van het
Vaticaan (Sess. 3, cap. 2 de Revel.; 24 April 1870)
sloot zich bij de definitie van het Concilie van Trente
aan (Denzinger 1787 en 1809). De afzonderlijke boeken
worden genoemd in art. > Bijbel.

Lit.: A. Maichle, Der Kanon der biblischen Bücher
und das Konzil von Trient (1929). Greitemann.

Geschiedenis van den Canon, a) Het Oude Testa-

ment. De boeken van het Oude Testament zelf bevatten

wel geen gegevens voor een officieele vaststelling van
een lijst van heilige geschriften, maar zij wijzen er wel
op dat men reeds vroeg begonnen was heilige boeken in

bepaalde verzamelingen bijeen te brengen. Zoo is er

reeds vroeg sprake van een verzameling, als „de Wet”,
(Deut. 31. 9—13; 24—26; Jos. 24. 26; 1 Reg. 10. 25)
van Psalmen van David en Asaph en Parabels van
Salomon (2 Par. 29. 30; Ps. 71. 20; Prov. 25. 1).

Een grootere collectie schijnt verondersteld te worden
in Dan. 9. 2; 2 Mac. 2. 13—14; Eccli. 44—49, terwijl

de proloog van de Grieksche vertaling van Eccli.

reeds een onderverdeeling kent in wet, propheten en

overige geschriften.

Al staan de getuigenissen voor verzamelingen dus

vast, toch is onbekend hoever zij zich uitstrekten,

wanneer en op welke gronden zij definitief werden
afgesloten. Een wel niet vormelijk opgestelde maar
toch feitelijke lijst van heilige boeken wordt gevonden
in den oudsten, den zgn. Alexandrijnschen
canon, nl. in de serie van boeken zooals zij voor-

komt in de Septuagint, welke zoowel de proto- als de
deuterocanonische boeken bevat. Daartegenover staat

echter, dat het apocryphe 3e boek Esdras daarin voor-

komt. Deze lijst is daarom zoo waardevol, omdat zij

ook door andere i. c. Palestijnsche Joden minstens
gedeeltelijk werd aanvaard, omdat dezen meermalen
deuterocanonische boeken als heilige geschriften

hebben gebruikt.

Het latere Jodendom had echter een meer beperkte

lijst in den zgn. Palestijnschen canon,
waarvoor Flavius Josephus een getuige is, die zeker

niet alle deuterocanonische boeken heeft aanvaard
(Contra Appion. 1. 8). In de 2e eeuw na Christus

noemt de Babylonische Talmoed (Baba batra fol.

14b—16a) de 24 protocanonische boeken als heilige

geschriften. De meening, dat deze canon door Esdras
en zijn medehelpers van „de groote Synagoge” zou
zijn vastgesteld, steunt niet op voldoende gronden.
Hoe en wanneer deze jongere lijst is ontstaan, is nog
onbekend.

Uit het Nieuwe Testament blijkt, dat
Christus en de Apostelen aansluiting zochten bij de
Septuagint en zoodoende indirect bij den daarin
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bevatten canon, vooral omdat zij somtijds minstens

toespelingen maken, die zijn ingegeven door deutero-

canonische geschriften (vgl. bijv. Sap. 18—15 en

Hom. 1).

De Oud-Christelijke Overleve-
ring, aansluitend op die der apostelen, geeft verder

volstrekte zekerheid over den omvang van den canon.

In de 2e en 3e eeuw kent de Kerk hetzelfde goddelijke

gezag toe aan de proto- als aan deuterocanonische

boeken (vgl. Didache, Clemens Romanus, Polycarpus,

Pastor van Hermas, Irenaeus, Tertullianus).

De twijfels, die sinds het midden der 2e eeuw in het

Oosten hier en daar ontstaan, zijn grootendeels daaruit

te verklaren, dat de apologeten in hun twistgesprekken

met de Joden zich beperken moesten tot het gebruik

van de proto-canonische boeken. Het eerst werden deze

twijfels uitgesproken door Melito van Sardes en Orige-

nes, zij verspreidden zich in de 8e eeuw en schijnen

vooral daardoor versterkt te zijn, omdat ook apocryphe

geschriften als heilige boeken werden aangeprezen.

Ofschoon men in de Alexandrijnsche kerk op de hoogte

was van deze twijfels, hield men daar toch vast aan het

canonisch karakter der deuterocanonische boeken.

In Palestina echter zwichtte men voor de moeilijk-

heden, zoodat ook Athanasius, Gregorius van Nazianze

e.a. zich uitspraken voor den beperkten Joodschen

canon. Ook het Westen kende de gronden, waarop
men elders twijfelde, maar alleen Hiëronymus en

Rufinus ontkenden het canonisch karakter. Ondanks
al deze theoretische twijfels staat echter vast, dat

deze twijfelaars zichzelf in strijd wisten met de practijk

der Kerk, dat hun meening zeker niet de weergave

wTas van de algemeene kerkelijke opvatting en dat

zijzelf practisch hetzelfde gezag toekenden aan de

proto- als aan de deuterocanonische geschriften.

Bij Augustinus is van twijfel geen sprake (De doctr.

christ. 2. 8) en de kerkelijke opvattingen in het Westen
worden weldra vastgelegd op de particuliere synodes

van Hippo (393) en Carthago (397 en 419) en in de

bepalingen van Innocentius I (405) en het decreet van
Gelasius (495). Dit blijft zoo de algemeene opvatting,

ondanks het feit dat enkelingen, steunend op het gezag

van Hiëronymus, theoretisch twijfelden aan de
deuterocanonische boeken, zooals bijv. Gregorius

Magnus, Walafridus Strabo, Hugo van St. Yictor,

Hugo van St. Cher, Nicolaas van Lyra, Dionysius

Carthus., S. Antoninus, en Cajetanus. Practisch echter

aanvaardde men den geheelen canon, wrelke dan ook
op het Concilie van Florence (1441) en later van Trente

werd vastgesteld. Na het tijdperk van twijfels zijn ook

de Oosterse he kerken, nl. de Grieksche (692),

de Syrische, Ethiopische, Koptische en Armenische

in het rustig bezit van den Romeinschen canon.

Eerst door de Reformatie werden de deutero-

canonische boeken als apocryphen verworpen, ook al

nam men ze soms in den bijbel op als stichtelijke

geschriften. In de Engelsche uitgaven echter woorden

ze weggelaten.

b) Het Nieuwe Testament. Het feit van een canon
van het O. T. zal meegewerkt hebben, dat men reeds

vroeg begon ook Nieuw-Testamentische geschriften te

verzamelen (vgl. 2 Thess. 2. 15; 1 Cor. 7. 40; Lc. 10. 7;

1 Tim. 5. 18). Een grootere verzameling, nl. van Paulus
’

brieven, wordt reeds verondersteld in 2 Petr. 3. 16—16

en bevestigd door Clemens Romanus en Polycarpus.

De Evangeliën wTorden als verzameling veronder-

steld door het Diatessaron (midden 2e eeuw) en zijn als

zoodanig bekend aan Ignatius van Antiochië en justi-

nus, welke laatste bovendien getuigt, dat de Evange-

liën en de geschriften der apostelen naast het O. T.

gebruikt werden voor de liturgische lezingen (Apol.

I. 67).

De oudste handschriften (Yaticanus en Sinaïticus)

gaan, omdat zij gebruiksboeken zijn, terug op voor-

beelden uit de 2e en 3e eeuw en getuigen dus voor dien

tijd reeds van den volledigen canon, zij het dan ook

met niet-canonische bijvoegsels. Het staat daarom

vast, dat er reeds een verzameling was voor het optre-

den der Montanisten, en juist de schifting, door Mar-

cion in Lucas en een groot deel van Paulus’ brieven

aangebracht, veronderstelt een collectie en verklaart

dat de kerk zich sindsdien scherper uitsprak. Deze en

andere kettersche stroomingen, verbonden met het

propageeren van apocryphen, bemoeilijkten wTel een

rustige vorming van den canon. Zoo worden aanvan-

kelijk niet-canonische geschriften, als de eerste Cle-

mens-brief, Didache en Pastor van Hermas, op bijna

gelijke lijn met de canonische boeken gesteld. Maar
reeds de Canon van Muratori (2e helft der 2e eeuw)

kent alle boeken van het N. T. behalve 1 en 2 Petr.,

Jac. en Hebr. Zoo aanvaarden en gebruiken Tertul-

lianus, Clemens van Alexandrië e.a. de Evangeliën,

brieven, Handelingen en Apocalyps als heilige ge-

schriften.

Er komen wel hier en daar twijfels op t.o.v. de

deuterocanonische gedeelten, die o.a. door Origenes

en Eusebius worden geuit, maar practisch volgt men
de algemeene kerkelijke gewroonte, die beide soorten

gelijkwaardig behandelt. Redenen voor twijfels wraren

bijv. het schaarsche gebruik van de Katholieke brieven

en het verschil in taal, dat men constateerde tusschen

de Apocalyps en het Evangelie van Joannes (Cyrillus

van Jerusalem, Gregorius van Nazianze, Dionysius

van Alexandrië, e.a.). Evenals in het Oosten had men
ook in het Westen bezwaren tegen Hebr. (vgl. Canon
van Mommsen c. 360, die ook Jac. en Judas mist),

maar ondanks deze meer theoretische bezwaren, die

bovendien niet algemeen werden gedeeld, aanvaardde
men practisch ook de deuterocanonische geschriften.

Zoodoende kwram men reeds snel tot een vast omschre-

ven lijst, zoo bijv. voor het Oosten in den Vastenbrief

van Athanasius (367) en voor het Westen op het

Concilie van Rome (382), de Afrikaansche Synodes en

de uitspraak van Innocentius I (zie boven).

Na overwinning der twdjfels in de 5e eeuw sloot de

Grieksche kerk zich aan bij den Westerschen canon,

die tot de Reformatie onaangetast bleef. Luther be-

streed het canonisch karakter van Hebr., Jac., 2 Petr.

en Apoc.
L i t. : J. Goettsberger, Einleitung in das A. T. (1928)

;

S. Zeitlin, An historical Study of the Canonization of

the Hebrew Scriptures (Philadelphia 1933) ;
van Kaste-

ren, Revue biblique (1896, 408-415
;
575-594)

; G. Wilde-
boer, Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds

(

31900 ;

41908) ;
P. Dausch, Der Kanon des N. T. (1921)

;

J. Leipoldt, Gesch. des ntl. Kanons (1907) ;
M. J. La-

grange, Histoire ancienne du Canon du N. T. (Parijs

1933). Greitemann.
8° Canon episcopalis, liturgisch boek ten gebruike

van bisschoppen, in plaats der canonborden. Houdt
in: de vaste gebeden der H. Mis, die der voor-

bereiding en der dankzegging, enz.

9° Canones Apostolorum, > Apostolische Canones.
10° Canones Hippolyti,eenkerkrechtelijk-liturgische

verzameling, omstreeks 500 ontstaan en alleen in

Arabisch en Ethiopisch bewaard gebleven. Het is

een bewerking der zgn. Egyptische Kerkordening, die
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tegenwoordig vrij algemeen aan > Hippolytus wordt
toegeschreven.

Canon (Spaansch, eig. buis), naam voor zeer

smalle dalen met steile wanden, ontstaan door erosie.

De c. in het Westelijk hoogland van de Ver. St. (Colo-

rado, Arkansas, enz.) bezitten bij een dalbreedte van
slechts enkele tientallen meters diepten van 1 500

—

1 800 m. Voorwaarde voor vorming van c. is niet

alleen vlugge erosie tengevolge van snelle opstijging

van uit horizontale lagen opgebouwde tafellanden,

maar ook een droog klimaat, daar anders ten gevolge
van de afspoelende werking van het regenwater de
dalwanden hun steilheid spoedig zouden verliezen.

Hol.

Canon, Hans, Oostenrijksch schilder, eig. Jo-

hann von Straschripka geheeten. * 1829 te Weenen,

f 1885 aldaar. Hoewel een goed portretschilder, vindt

hij zijn hoogste kracht in het genre-stuk (Het Visschers-

meisje, 1885).

Canonborden zijn de drie tabellen ten gebruike

bij de H. Mis. Een groot (verplicht, uit de 16e eeuw)
met de gebeden van den kleinen canon, benevens eenige

andere vaste gebeden; twee kleine met die der hand-
wassching, en het S. Jans-evangelie (17e eeuw).

Canoiiiea, P i e t r o, Ital. beeldhouwer, * 1

Maart 1869 te Turijn. Overwon den tegenstand van zijn

moeder en leerde bij Tabacchi. Vooral kinderkopjes en

vrouwenfiguren, in welke laatste hij naar weergave van
karakter en geestelijke hoedanigheden streeft. Ver-

vaardigde verder o.a. de tombe voor paus Benedictus

XV in de Sint Pieter. Knipping.

Canonicus, > Kanunnik.

Canonieke Uren, benaming voor het > Koor-

gebed.

Canoniek Recht, > Kerkelijk Recht.

Canonisatie, > Heiligverklaring.

Canonisch. Naargelang canon in actieven of

passieven zin kan worden genomen, wijzigt zich de
beteekenis van het woord canonisch. In actieven
zin (= maatstaf, regelend beginsel) wordt de H. Schrift

zoo genoemd, omdat zij richtsnoer is van waarheid,

norm van geloof en zeden. Gewoonlijk echter wordt
het genomen in passieven zin (= in den canon,

boekenlijst opgenomen) en zoo wordt het reeds sinds

Origines (Prol. in Cant.) op de H. Schrift toegepast,

in zoover deze geschriften door de H. Kerk zijn opge-

nomen in de lijst van geïnspireerde boeken.

In verband hiermee valt op te merken, dat Sixtus

van Siena (1520—1569) zich van een minder gelukkige

terminologie bediend heeft, door de canonische

boeken te verdeden in proto- en deuterocanonische.

Deze termen schijnen te insinueeren, dat de Kerk
aanvankelijk een eersten canon zou hebben vastgesteld,

welken zij later door een tweeden zou hebben
aangevuld. Daarentegen duidt protocanonisch
feitelijk die boeken van O. en N. T. aan, die van den
aanvang af door allen werden aanvaard als geïnspireer-

de geschriften, zonder dat er ook maar door iemand aan
getwijfeld werd. Deuterocanonische boeken
echter zijn die gedeelten derH. Schrift, wier geïnspireerd

karakter wel eens door enkele schrijvers of particuliere

kerken werd betwijfeld, wat echter geen afbreuk deed
aan de algemeene opvatting in de Kerk, die ze als

geïnspireerd aanvaardde en gebruikte. In de Oude
Kerk werden deze gedeelten antilegomena genoemd,
terwijl de protocanonische boeken homologoumena

heetten. De Protestanten verwerpen de deuterocanoni-
ca, die zij pseudepigrapha noemen. De deuterocanoni-
sche boeken en fragmenten zijn:

Oud Testament: Tobias, Judith, Wijsheid,

Ecclesiasticus, de twee boeken der Macchabeën; de
laatste zeven hoofdstukken van Esther, 10. 4—16.24;
het gebed van Azarias en het gezang der drie jonge-
lingen in den vuuroven (Dan. 3. 24—90); de geschie-

denis van Susanna (Dan. 13); de geschiedenis van Bel
en den Draak (Dan. 14).

Nieuw Testament: Hebr., Jac., 2 Petr.,

2 en 3 Joh., Judas, Apoc.; het einde van Marcus
(16, 9—20); het bloed-zweeten (Lc. 22. 43—44);
de overspelige vrouw (Joh. 8. 2—12); de drie getuigen

(1 Joh. 5. 7).

L i t. : S. M. Zarb, Canonicitas sacrorum librorum,
Angelicum (8, 1931, 376-423)

;
H. Höpfl, Dict. de la

Bible, Suppl. (1 1928, 1022 vlg.); J. Ruwet, Institutiones
Biblicae (Rome 31929, 87 vlg.). Greitemann.
Canonist, in het algemeen in tegenstelling

met legist, die de civiele wet kent en toepast, iemand,
die het Kerkelijk Recht bijzonder heeft bestudeerd
en daarvan kennis heeft verworven, die hij hetzij door
lessen, hetzij door scripta, hetzij door oplossing van
moeilijkheden en vraagstukken, weet te gebruiken
ten nutte van de gemeenschap. In het b ij z o n d e r

een der prelaten, die den raad (de zgn. Segnatuur)
vormen van den kardinaal-grootpenitencier tot het

oplossen van moeilijker gewetensgevallen.

Drehmanns .

Canons, de omgeslagen bovenrand der kousen
in de mannenkleeding omstreeks 1650—1670. De c.

waren zeer wijd en rijk versierd met kant e.d. In litera-

tuur uit die dagen wordt herhaaldelijk op de c. gezin-

speeld.

Canonverzamelingen, verzamelingen van be-

sluiten der concilies en van kerkelijke wetten. Daar de
algemeene centralisatie van bestuur in de Kerk nog
niet geheel was doorgevoerd en de canones dikwijls

locaal karakter droegen, ontstonden vele bepalingen

en daarmede het gevaar van ongelijkvormigheid. Om
dat te voorkomen verzamelde men de vroeger genomen
besluiten. De eerste verzamelingen dagteekenen
van het begin der 3e eeuw (Egyptische Kerkverorde-
ning van Hippolytus van Rome). In het Oosten, waar
meer concilies werden gehouden, was ook meer aan-
leiding tot c.; vandaar de > apostolische canones.

In het Westen vindt men eerst verzamelingen in de
6e eeuw; de voornaamste zijn de Isidoriana of Hispa-
nica en de Itala of prisca; in de 6e eeuw die van Dio-
nysius den Kleinen (f 536).

Lit.

:

Lijdsman, Introd. in Ius Can. (I 1924, blz.

93 vgl.). Drehmanns .

Canopus, oude stad in de Egypt. Delta ten O.
van Aboekir, in den tijd der Ptolemeeën een belang-
rijke havenstad voor den handel op Griekenland.
Resten van haar gebouwen zijn nog te zien langs de
huidige kust. De „Canopische Nijlmond” is thans ver-

zand. Zeer bekend is het zgn. decreet van C., waarbij

in het jaar 238 v. Chr. een synode van Egyptische
priesters aan Ptolemeus III den titel van Euergetes
(weldoener) verleende en o.a. ook een hervorming
van den Egypt. kalender trachtte in te voeren. Dit
document, waarvan de eerste copie gevonden werd
in 1866 bij San el Hagar in de Oostel. Delta, in het
Egyptisch (hiëroglyphisch en demotisch) en in het

Grieksch gesteld, bevestigde de ontcijfering van het

hiëroglyphenschrift door Champollion.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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L i t. : Sir E. A. W. Budge, The Decrees of Memphis

and Canopus (III, The Decree of C., Londen 1904;

Books on Eg. and Chald. XIX). Simons.

Canopus , Gr. naam van de helderste ster van het

Z. sterrenbeeld Argo, in Ned. onzichtbaar. C. wordt

ook aangeduid door Alpha Argus of Alpha Carinae

(> Carina). Helderheid —0,9 grooteklassen, zoodat

C. na Sirius de helderste ster van den hemel is. Afstand

onzeker, vermoedelijk ca. 150 lichtjaar. C. is een

> reuzenster, waarvan weinig met zekerheid bekend

is; haar lichtkracht moet die van de zon echter vele

duizenden malen overtreffen. G. Mulders.

Canossa, kasteel op een rots, 18 km ten Zuid-

westen van Reggio (Italië, 44° 34' N., 10° 30' O.).

In 1077 vertoefde hier paus Gregorius VII bij burcht-

gravin Mathilde, toen Hendrik IV hem om opheffing

van den ban kwam verzoeken („naar Canossa gaan”).

> Gregorius VII. In 1878 is de burcht tot Italiaansch

natuurmonument verklaard. Heere.

Kunst. Van het kasteel, dat nu in de gemeente

Ciano d’Enza ligt en in 1255 verwoest werd, zijn gebro-

ken muren, de fontein en de zgn. boetepoort (waaraan

volgens de legende Hendrik IV zou gestaan hebben)

over.

Canossa, Magdalena, gravin van,
Eerbiedwaardige, * 8 Maart 1774 te Verona, f 10 April

1835 aldaar. Gedurende eenigen tijd was zij Carme-

lietes, maar keerde al spoedig in de wereld terug en

wijdde zich geheel en al aan de Christelijke opvoeding

der jeugd. In 1808 stichtte zij de congregatie der Figlie

della Carita, welker leden naar haar Canossianessen

genoemd worden. Het proces harer zaligverklaring

werd in 1877 ingeleid. J. v. Rooij.

Canova, Antonio, Ital. beeldhouwer,
* 1757 te Possagno, f 1822 te Venetië. Leerde reeds

vroeg beginselen bij zijn grootvader Pasino, kwam
later door toedoen van een Venetiaansch senator in

Venetië in de leer bij Giuseppe Torretti-Bemardi en

na diens dood bij zijn neef Giov. Ferrari. In 1773 had
hij een eigen atelier, doch zes jaar later ging hij voor-

goed naar Rome. Daar sloot hij hechte vriendschap

met den Engelschen schilder Hamilton, door wiens

toedoen hij ervan af zag naar Parijs te gaan, misschien

de reden, waarom hij zoo lang aan het Romeinsche
neo-Klassicisme trouw bleef. Tot driemaal toe bezocht

hij echter later Parijs en wel op verzoek van Napoleon,

die in hem aanvankelijk een heftig tegenstander, later

echter een des te vuriger vereerder had. In 1802 werd

hij door den paus tot algemeen inspecteur der Klassieke

monumenten van Rome benoemd. Hij droeg bij zijn

derde bezoek aan Parijs (1815) zorg, dat een deel van
de door de Franschen ontvoerde monumenten naar

Italië terugkwam.
Zijn kunst is technisch uiterst knap, zijn compositie

ernstig-rustig, de stofbehandeling vooral is pijnlijk

nauwkeurig. Veel aan houding vooral en drapeering

ontleent hij aan antieke voorbeelden (vnl. uit den

keizertijd). Maar zijn vormen zijn week en vaak zinne-

lijk opgevat, de gezichten niet zelden zonder uitdruk-

king. Bijkomstige dierfiguren zijn daarentegen zeer

sterk en levendig weergegeven. Een enkele maal onder-

breekt een aan de Barok herinnerende bewogenheid

de strenge constructie. Het beste is hij in zijn kleiner

portretteerend werk. Mythologische onderwerpen,

grafmonumenten, portretten (veelal in bustevorm).

Voorn, werken: Daedalus en Icarus (1779,

Venetië, Accademia)
;
Theseus en de Minotaurus (1781,

Weenen, Kunsthist. Museum)
;

Graftombe van paus

Clemens XIV (1783—1787, Rome, Santi Apostoli)

;

Graftombe v. Clemens XIII (1792, Rome, St. Pieter)

;

Amor en Psyche (2 vormen 1793 en 1802, Parijs, Louvre)
;

Hercules en Lychas (1796, Rome, Vaticaan) ;
Perseus

(1801, ibidem); Buste v. Napoleon (1802, Florence, Pitti);

Buste van Pius V en Pius VI (ca. 1805, Capitool en St.

Pieter)
;
Napoleon, naaktfiguur (Milaan, Hof v. h. Brera)

;

Paoüna Borghese, zuster v. Napoleon (1807, Rome,
Galleria Borghese) ;

De 3 Gratiën (ca. 1817, Leningrad,

Eremitage). — L i t. : Meyer, C. (dl. 36 der Künstler-

monographien van Knackfuss 1898) ;
Pozzi, C. (1922)

;

Colasanti, C. (1927). Kmpping.
Canovas del Castilio, Antonio, Spaansch

politicus, literator en historicus, * 1828 te Malaga,

f 1897 te Santa Agueda (vermoord door den Ital.

anarchist Angiolillo). Na promotie in de rechten,

journalist. Onderneemt op jeugdigen leeftijd zeer

belangrijke Historia de la decadencia de Espana.

Krijgt hierdoor toegang tot de Sp. Academia. Lid van

de Cortes (1854); gouverneur van Cadix (1857);

later minister van Koloniën, en in 1866 min. van Fin.

Hij is de groote man van Spanje ’s herstel (1874).

Onder Alfons XII werd C. tot zesmaal toe minister-

president.

Voorn, werken: La campana de Huesca (1852) ;

Estudios sobre Felipe IV (1888) ;
Carlos V y las Cortes

de Castilla (Espana Modcrna, 1889) ;
Historia de la Casa

de Austria, El solitario y su tiempo, enz. — L i t

:

M. Casado Sanchez de Castilla, C. d. C. Apuntes bio-

gréiicos (Malaga 21887) ;
A. M. Fabié, C. d. C. su juven-

tud, su edad madura, su vejez (Barcelona 1928) ;
Adolfo

Pons y Umbert, C&novas del Castilio (Concours 1899

—

1900, Madrid 1901). Borst .

Cano y Masas, L e o p o 1 d o, Spaansch

generaal en tooneelschrijver, * 1844 te Valladolid.

Wetenschappelijk werk op krijgskundig gebied:

Tratado de la cantidad radiante. Als literator leerling

van Echegaray en Sellés.

Bekendste werken: La Mariposa (1879)

;

La Pasionaria (1883). Borst.

Canrobcrt, Franco is Certain de,
Fransch maarschalk en senator. * 27 Juni 1809 te

Saint Céré, f 28 Jan. 1895 te Parijs. Tijdelijk opper-

bevelhebber der Franschen in den Krimoorlog (1855);

commandant van het 6e legercorps in Metz (1870).

Canta, Ag nes, Nned. schilderes; * 14 Nov.
1888 te Rotterdam. Leerde op de Rotterdamsche

academie onder Nachtweh en Maasdijk en op Olde-

welt’s atelier. Stillevens en landschappen. Litho’s.

Cantabile , term in de muziek voor : op

zangerige manier.

Cantabriërs (a n t. g e o g r.), Iberische volks-

stam in Noord-Spanje, tusschen het bronnengebied

van de Ebro en de N. kust van Spanje. In 151 v. Chr.

kwamen de Rom. met hen in strijd. Eerst in 19 v. Chr.

werden zij definitief aan de Rom. heerschappij onder-

worpen. Davids.

Cantabrisch gebergte (Asturisch-Canta-

brisch geb.) in Spanje, 43° 0'N. (» Asturië); vormt een

voortzetting van de Pyreneeën. Twee plooiingen, waar-

van de voornaamste in het Tertiair. Spaansche geolo-

gen rekenen dit gebergte genetisch tot de Meseta

(> Castilië). Het bestaat uit oude schiefergesteenten,

kalk, kwartsiet. Evenwijdige ketens. Hoogste punt

is Penas de Europa, 2 642 m, met sporen van ver-

gletsjering van den Ijstijd.

Aan de Noordzijde heerscht een Atlantisch klimaat;

regenrijk, scherpe erosievormen, woudrijk. In de dalen

en kustvlakten weiden. Aan de Zuidzijde een plateau -

klimaat, veel droger. Steenkool en ijzer worden gewon-

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Canterbury. De kathedraal van het Z.W. gezien.

nen in de prov. Oviedo, Gyon; ijzer in de Baskische

prov. Bilbao; verder zink, mangaan.

In het gebergte zijn hooge passen tot ong. 1 300 m.

Er is een tunnel (1 280 m) op de lijn Oviédo—Leon.

Erkelens.

Cantal ,
1° hooge top (1 858 m) in het Centraal

Massief (Frankrijk). Oud-Kwartaire, slapende vulkaan,

staande op de oud-kristallijne rompvlakte.

L i t. : Boule et Farges, Le Cantal (1898).

2° Dept. in Midden-Frankrijk, opp. 6 779 km2
,

193 605 inw. (1931), 33 per km2
,
hoofdstad Aurillac.

Het hoogste deel heeft veeweiden en kaasmakerij;

ong. 15% is bosch. Jong-vulkanische afzettingen

maken het middengebied, 600—1 000 m hoog, vrucht-

baar. Tot 800 m hoogte rogge, aardappels, ooft,

kastanjes. Landklimaat, vele minerale bronnen. Heere.

Cantarini, S i m o n e, genaamd S i m o n e

da Pesaro, Ital. schilder en graveur, * 1612

te Pesaro, f 1678 te Verona. Schoolde zich op Baroccio

en Reni, later meer op Raffaël. Werkte een tijdlang

voor het hof van Mantua. Zijn gravures hebben over-

eenkomst met die van Guercino.

L i t. : Kristeller, Kupferstich und Holzschnitten vier

Jahrhunderten (1922); Ojetti, Bami en Tarchiani, La
pittura italiana del Seicento e del Settecento (1924).

Knipping.

Cantata noemt men in het algemeen een composi-

tie voor solo- en koorzang met orkestbegeleiding.

De muziekgeschiedenis kent velerlei nuancen in de

samenstelling en inhoud der cantata ’s. Als een van de

nieuwe tegenstellingen tot de vocale polyphonie komt
de c. in Italië voor op het einde der 16e eeuw en begin

der 17e eeuw. Het was een compositie voor één of

twee solostemmen met instrumentale begeleidingen.

De muzikale tendenz was lyrische monodische melodie-

kunst. Men onderscheidt o.a. de kerkelijke c., die uit

meerdere onderdeden bestaat, nl. aria’s en recita-

tieven; de kamercantate, die uit twee aria’s en ver-

bindende recitatieven bestaat; de wereldlijke c., die

op dezelfde wijze is samengesteld, maar naar inhoud

van de andere verschilt. De begeleiding werd in het

begin der 17e eeuw geleidelijk belangrijker; de orkest-

stemmen werden iets zelfstandiger en men wendde

ook obligate partijen aan. In het begin werd geen koor-

partij gecomponeerd; later in 17e, 18e en 19e eeuw

neemt het koor in de c. een belangrijke plaats in. Tot

de eerste beduidende componisten van c. behooren

Allesandro Scarlatti en Astorga. De c. van Joh. Seb.

Bach, zoowel op wereldlijk als kerkelijk gebied, zijn

onovertroffen als expressieve lyrische kunst. Talrijke

componisten in de 19e eeuw schreven c., o.a. Schu-

mann: Scenen aus Goethe’s Faust; C. Franck: Rebecca.

H. Andriessen.

Cantata da Camera, > Cantata.

Cantator© (Ital., = zanger), een zangkunstenaar,

beroemde beroepszanger. Zulk een zangeres heet

cantatrice.
Cantatorium, naam van het eerste gedeelte

van het oude Romeinsche Antiphonarium, de graduaal-

zangen bevattend. > Boek (sub Liturgische Boeken).

Cantatorium S. Ilubcrti, misleidende naam
voor de Kroniek van het klooster St. Hubert

in de Ardennen. Ook Chronicon Andaginensis geheeten.

Heeft niets te maken met een cantatorium of graduale,

dan dat het handschrift in de dekbladen van een oud

Cantatorium is ingebonden.

L i t. : Potthast, Biblioth. Hedii Aevi (i.v.).

Cantatrice (Fransch), zangeres als voordracht-

kunstenares van serieuze kunst, te onderscheiden van
chanteuse, vertolkster van lichtere muziek.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Cantefable of Chantefable, letterkundig
genre, waarin verzen en proza elkander afwisselen,
overgang van het berijmde epische gedicht tot de
prozanoveile.Typischvoorbeeld is Aucassin et Nicolete.
Canter, 1° BernardAlexander, Nned.

literator, journalist en schilder. * 8 Dec. 1870 te
Utrecht. Schreef gedichten en schetsen in De Nieuwe
Gids onder pseudoniem G. K. van den Bosch, werd
medewerker van de Telegraaf te Berlijn en schreef
eenige romans en opstellenbundels. In 1903 begon hij

te schilderen, vooral zeegezichten in waterverf, in
1914 werkt hij op het atelier van L. van Kuik gastel).
Zijn stippelend pastelprocédé noemt hij zelf „rhyth-
misch pointillisme”. Werkt ook in tempera- en olie-
verf. Zeegezichten, berglandschappen, Hollandsche
bloemenvelden en poldergezichten. Maakt zelf de
omslagen voor zijn romans.
Voorn. lit. werk: Kalverstraat (1904) ; Germa-

nia (1906) ; Poppenkast. Knipping.
2° (Lat. C a n t e r u s), Willem, Klassiek

geleerde, * 1542 te Utrecht, f 1575 te Leuven. Kenner
van en dichter in het Latijn; hij publiceerde bijzonder
goede uitgaven van de Grieksche tragici. Na een reis

langs buitenl. bibliotheken vestigde hij zich te Leuven.
Lit.: Nieuw Ned. Biogr. Wbk. (I, 560). zr. Agnes.
Ganterbury, oude stad in het graafschap Kent

(Engeland; 51° 15' N., 1° 4' O.), gelegen aan de Stour,
te midden van weiden en hoptuinen; ca. 25 000 inw.
Romeinsche naam Duro vernum, zetel van den
Katholieken primaat-aartsbisschop van 601—1558;
daarna van den hoogsten dignitaris van de Episcopale
Kerk, den „Primate of All England”. O. de Vries .

C. is zeer schilderachtig gelegen. Bezienswaardig
zijn o.a. het nieuwe stadhuis, het museum, deWestgate,
d.i. een oude poort, overgebleven van de vroegere
omwalling (14e eeuw). Verder verschillende oude ker-
ken, waaronder vooral de kathedraal (Christ Church).
Deze, ca. 1130 voltooid, heeft den vorm van een aarts-
bisschoppelijk kruis en is 159 m lang. In 1174 werd een
groot gedeelte door brand verwoest. Het koor werd
kort daarop weer opgebouwd. De Drievuldigheidskapel
werd in 1220 en de middentoren (71,3 m.) in 1495
voltooid. De kathedraal bevat kostbare oude glas-
schilderingen. In 1170 werd bij een altaar van deze
kerk Thomas Becket vermoord. Tot de Hervorming
trokken duizenden pelgrims op om zijn reliquieën te
vereeren; in 1538 werd de reliquiekast op last van
Hendrik VIII verwijderd. (Zie fig. kol. 171—172.)

Canth , Minna (eig. U 1 r i c a V i 1 hel-
min a), Finsche roman- en tooneelschrijfster van
democratische en feministische strekking; * 1844 te
Tammerfors, f 1897 te Koeopio. De ontwikkeling van
deze werkmansdochter, die het in harden strijd tot
leerares bracht, stond onder invloed van de groote
Noorsche probleemdichters Ibsen en Bjömson, waar-
door haar werk een toon van bittere critiek verraadt;
later van Tolstoj, die aan haar kunst grootere rust en
zachtheid schonk.
Hoofdwerken: romans : Hanna (1886) ;

Sala-
karisia (1886) ; Lehtori Hellmannin vaimo (1890).
Tooneel : Murtovarkaus (1882) ; Papin perhe (1890)

;

Anna Liisa (1895). Baur.
Cantliarellus, > Dooierzwam.
Cantliaridae, Blaartrekkende middelen.
Cantliarides, Cantharis, -> Spaansche vlie-

gen.

Cantharidine, werkzaam bestanddeel van >
Spaansche vliegen.

Cantharus, naam, in de Oudheid, voor meerdere
zeer verschillende dingen, in het bijzonder voor: 1° een
drinkbeker met hooge ooren; 2° een fonteinbekken
(althans in het Westen), oorspronkelijk van dien vorm,
weldra echter zonder ooren en verwijd, en met een
korte zuil tot voet. Zulke c. stonden voor de tempels
en in het atrium der groote woonhuizen, ten gerieve
vooral der bezoekers. (Overblijfselen in Pompei.) De
Christenen plaatsten er ook een in het atrium der
basilieken, opdat de geloovigen bij het binnentreden
zich handen en mond konden wasschen (met het oog
op de H. Communie). Later plaatste men er ook in de
binnenhoven der

kloosters. Dikwijls

waren het kost-

bare monumenten,
niet zelden voor-
zien van een cibo-

rium- of koepel-

vormige overhui-
ving. Beroemd was
o.a. die der Con-
stantijnsche S.

Petrusbasiliek te

Rome, bij welke
het water neer-

stroomde uit een
grooten (antieken)bronzen pijnappel .InhetOostenheette
de c. veelal phiale (eigenlijk: drinkschaal), of loutèr
(bad). Het water wordt daar (wel sinds de 6e eeuw)
ieder jaar gewijd op den 6en Januari, Epiphania, wan-
neer de Doop des Heeren herdacht wordt. In het
Westen bleef deze wijding onbekend en gaf men slechts
aan het stoffelijke gebruik een geestelijken zin. >
> Bron; Fontein; Lavabo (Lavatorium)

; Wijwater.
(Zie fig. kol. 175—176.)
Lit.: Daremberg en Saglio, Dict. d’Ant. grecq.

et rom. (s.v. Cantharus); Leclercq, in Dict. d’Arch. chr.
et de Lit. (s.v. Canthare). Louwerse .

Canticum (Lat.), in het alg.: lied; in het bijz.
(in de O u d h e i d), in tegenstelling met chorus,
koorlied, een door één tooneelspeler voorgedragen:
vooral lyrisch stuk, begeleid door een fluitspeler; het
beantwoordt aan de monodie der Grieksche tragedie.
Cantica kwamen voor in de Lat. tragedie en comedie,
de Atellana en den Mimus. Davids.

In de liturgie: gezangen, ontleend aan de
H. Schrift en naast de psalmen gebruikt. > Bene-
dicite (1°); Benedictus (1° en 2°); Magnificat; Nunc
dimittis. Andere minder bekende bevatten deLauden,
en, in het kloosterbrevier, de derde Nocturne der
Metten.

Cantigas de Loorcs et Milagros de
Nuestra Senora, verzameling van cantica, die
ter eere van de H. Maagd zijn geschreven door Alfonso
el Sabio, koning van Castilië in de 13e eeuw. Het
bevat 401 gezangen, die een echt volkskarakter heb-
ben; vermoedelijk werd deze verzameling door den
koning gerangschikt, waarbij hij zelf ook scheppend
werk heeft verricht. Het is behouden in twee hand-
schriften in Escurial.
Lit.: Julian Ribera, La musica de las C. (1922)

;

G. Sunyol, Cantiques de Montserrat del rei Anfos X dit
„El Savi” (Publicaciones del Monasterio de Montserrat)

;

H. Anglès, Les Cantigas del rei N’Anfos el Savi (1927).

Piscaer.

Cantilena, of Cantilene, zangerige melodie.
Cantileverligger, > Brug.

Antieke cantharus.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Links: middeleeuwsche cantharus te Rome. Rechts : oude cantharus van de S. Petrusbasiliek aldaar.

Cantimpré, Thomas van, > Thomas

van Cantimpré.
Cantine (Fr.; Ital. cantina = kelder), vnl.

militaire term voor gebouwen of lokalen in kazernes

en kampen, waarin gelegenheid voor ontspanning en

voor het koopen van ververschingen en kleine benoo-

digdheden; afzonderlijk ingericht voor officieren,

onderofficieren en minderen; ook voor koffiekamers

in groote werkplaatsen, gestichten, e.d. > Marketent-

ster o/rl'Bt m

Cantinière, > Marketentster.

Cantino (Ital.; Fr.: Chanterelle), bijzondere

benaming voor de E-snaar (hoogste snaar) der viool.

In het algemeen melodische eerenaam voor de hooge

snaren der strijkinstrumenten.

Cantioucs sacrae (Lat.), geestelijke, vocale

composities, ook canzoni spirituali genaamd. Komen

voor in 16e, 17e en 18e eeuw. De oudste cantiones

sacrae zijn voorgangers der cantate, gelijken op

motetten.

Cantium (a n t. g e o g r.), het land der Cantii

in het Z.O. van Britannië, teg. Kent.

Canton, 1° stad in den staat O h i o (Ver. St.

van Amerika; 40° 49' N., 81° 20' W.); 105 000 inw.

Snel groeiende industriestad, temidden van rijke

landbouw- en veeteeltgebieden en in de nabijheid van

groote steenkolenvelden. Staal- en ijzerindustrie,

machine-, ketel- en wagenfabrieken, wolweverijen,

rubberindustrie. Spoorwegknooppunt. p. Cyrillus.

2° Stad in China, > Kanton.

Cantone, S i m o n e, Ital. bouwmeester, * 1736

te Muggio (Mendrisio), f 1818 te Gorgonzola. Werkte

in Klassicistischen stijl: kerk van Gorgonzola; restau-

ratie van den gevel van het Palazzo Ducale van Vene-

tië; kerk te Porto Maurizio; villa’s in Genua en om-

geving.

Cantoni, Alberto, Ital. schrijver; * 16 Nov.

1841 te Pomponesco (Mantua), f 11 April 1904 te

Mantua. Vertegenwoordiger van den litterair-criti-

schen, ironisch-romantischen humor, een uitlooper

van de psychologisch-sociale literatuur.

Werken: II demonio dello stilo (1887) ;
Pietro e

Paolo con seguito di bei tipi (1887) ;
Un rè umorista

(1891) ;
L’altelena delle antipatie (1893) ;

Humour
classico e moderno (1889) ;

Scaricalasino (1901) ;
L’illu-

strissimo (1906). — L i t. : E. Gianelli, Alb. Cantoni

(Triest 1906) ;
Per, A. Cantoni (Triest 1907).

Cantonneeren in de bouwkunst is het

bezetten van ronde pijlers door vier kleinere half-

zuilen (zie afb. bij art. Bundelzuilen).

Cantor (Lat., ook praecentor = voorzan-

ger), in kloosterkerken en andere koorkerken belast

met den solozang en de leiding van den koorzang. Dit

ambt bestond reeds in de derde (2e ?) eeuw, werd hier

en daar (ook onder den naam van psalmista) als een

der mindere Órden beschouwd (heden nog bij Maro-

nieten en Syriërs), en ontwikkelde zich (5e—6e eeuw)

tot een afzonderlijk koor: •> schola cantorum.
Louwerse .

Cantor, 1° Georg F. L. Ph., Duitsch

wiskundige, van Decnsche afkomst, schepper van de

leer der verzamelingen (Mengenlehre). * 19 Febr.

1845 te St. Petersburg, f 6 Jan. 1918 te Halle; 1871

buitengewoon, 1879—1913 gewoon hoogleeraar te

Halle. Zijn theorie der verzamelingen werd aan-

vankelijk met weinig instemming ontvangen (critiek

van Kronecker), is langzamerhand evenwel tot een

der fundamenten der moderne wiskunde geworden.

Wel geven sommige der door C. gedefinieerde be-

grippen aanleiding tot antinomieën. Deze kunnen

slechts worden vermeden door in de definities van C.

wijzigingen aan te brengen. De discussies hierover

hebben geleid tot het onderzoek van de grondslagen

der wiskunde.
U i t g. : Gesammelte Abhandlungen (E. Zermelo,

Berlijn 1932 ;
met biographie van A. Fraenkel).

Dijksterhuis .

2° Moritz B., vooraanstaand historicus der

wiskunde. * 23 Aug. 1829 te Mannheim, f 10 April

1910 te Heidelberg. Vanaf 1863 hoogleeraar te Heidel-

berg. Schreef: Vorlesungen über Geschichte der Mathe-

matik (Leipzig I 31907; II 31913; III *1901; IV 1908).

Het vierde deel is geschreven door verschillende mede-

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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werkers. Het geheele werk, hoewel thans in menig
opzicht verouderd en in details niet zelden onnauw-
keurig, blijft een standaardwerk voor de geschiedenis

der wiskunde. Dijksterhuis.
3° Petrus, > Petrus Cantor.

Cantorij, aanvankelijk vereeniging van bezol-

digde kapelzangers, later gebruikt voor amateurs
(burgers, studenten enz.), die in midden-Duitschland
reeds vóór de Reformatie tot ondersteuning van de
kerkmuziek samenwerkten en als zoodanig vereeni-
gingen vormden.
L i t. : A. Werner, Geschichte der Kantoreigesell-

schaften im Gebiete des ehemaligen Kurfürstentums
Sachsen (1902). Reeser.

Cantré, Jozef, beeldhouwer en houtsnijder,
* 1890 te Gent. Een diep menschelijk sentiment en
meesterlijk technische begaafdheid.
L i t. : Frank van de Wijngaert, De moderne houtsnij-

kunst (Antwerpen 1927) ; J. Greshoff, Jozef Cantré,
houtsnijder (1933) ; J. Engelman, in Mededeelingen
v. h. Karei v. d. Woestijne-Genootschap (2e afl. 1933).

Cantü, C e s a r e, Ital. geschiedschrijver,
* 8 Dec. 1807 te Brivio (Milaan), f H Maart 1895
te Milaan. Hij wilde geestelijke worden, doch verliet

het seminarie vóór de priesterwijding, trad in het onder-
wijs en eindigde zijn levensloop als professor aan de
universiteit te Milaan. Begon met studies over Man-
zon i, Byron, Hugo, Parini en over de Duitsche letter-

kunde. Ging tot historisch werk over en geraakte
met zijn Ragionamenti sulla storia lombarda nel
secolo XVII (1832—1833) in gerechtelijke vervolgin-
gen, die hem in het gevang brachten: daar schreef
hij den roman Margherita Pusterla (1838). Hier ook
ontstond het plan van zijn grootscheeps opgevatte
Storia universale (1836 vlg.), 35 dln. en gevolgd door
tallooze historische en litteraire geschriften, benevens
jeugd- en volksboeken, die, zooals bijv. zijn Lettere
giovanile, II giovinetto direzzato alla bonta, II galan-
tuomo, II portafoglio di un operaio, Buon senso e buon
cuore, grooten bijval genoten. Als geschiedschrijver

onderscheidt Cantu zich door diepte van inzicht en
omvangrijk weten, door helderen betoogtrant en
Katholiek levensgevoel.

Werken: Storia universale (1836 vlg., 101883

—

1891) ;
Storia degli Italiani (6 dln. 1854, 4 dln. 41892)

;

Storia dei cent’anni 1750—1850 (5 dln. 1864) ; Gli eretici

in Italia (3 dln. 1866—1868) ;
Italiani illustri, ritratti

(3 dln. 1870—1872)
;
Caratteri storici (1882). — L i t.

:

Biographieën door Bertolini (1896) ;
Campello della

Spina (1906). Ulrix.

Cantua, een plantengeslacht van de familie der
Polemoniaceae, dat inheemsch is in het
Andes-gebergte, en struiken en boomen omvat met
groote roode, violette, blauwe en witte bloemen, die

op de fuchsia gelijken.

Cantus antiphonus , > Antiphoon.

Cantu s choralis (Lat., = koor-zang), zang,
die door het koor en in koor wordt voorgedragen;
benaming voor het > Gregoriaansch, vooral in de
Duitsch-sprekende landen gebruikelijk (Gregoria-
nischer Choral).

Cantus direetaneus of cantus in direc-
t u m, speciale wijze van psalm-zingen bij de liturgie

in gebruik: de h e e 1 e psalm wordt door het h e e 1 e

koor gezongen, zonder keervers, „in d i r e c t u m”
= rechtuit (> Psalmodie).

Cantus durus mollis, > Solmisatie.

Cantus tïrmus. Vanaf de 12e eeuw bouwen de
kerkelijke componisten hun meerstemmige zangen vaak

op een bekende melodie, die in lange noten
werd aangehouden, en daarom cantus firmus genoemd
werd; daar deze melodieën dikwijls aan het Grego-
riaansch ontleend waren, werd ook de Gregoriaansche
zang zelf zoo genoemd; in Italië heet het Gregoriaansch
nog altijd canto fermo. Bruning.
Cantus mensurabilis, zang, die in tegenstel-

ling met den cantus planus in verschillende, juist

afgemeten tijdwaarden gezongen werd; ook genoemd
cantus mensuratus en musica mensurabilis.

Cantus planus. Door de opkomst der meer-
stemmige maatmuziek en het Guidonisch notenschrift,

dat de oude neumen-notatie verdrong, verdween
langzamerhand het oorspronkelijk rhythme van het
Gregoriaansch, dat vanaf de 12e eeuw met overal
gelijke noten gezongen wordt, dus niet met verschil-

lende tijdswaarden; vandaar de naam cantus non
mensurabilis en (vanaf einde 12e eeuw) musica plana
of cantus planus, in den zin van zang met overal
gelijke noten. Bruning.
Canuleia, L e x, wet van Gaius Canuleius,

Rom. volkstribuun, welke huwelijken tusschen patri-

ciërs en plebejers toestond, 445 v. Chr. Davids.
Canusium (teg. Canosa), oude stad van Apulië,

aan den Aufidus. Grieksche cultuur tot in het keizer-

rijk, 318 onder Rome en bleef trouw tot in den Bond-
genootenoorlog; municipium onder het keizerrijk.

Bekende wollehandel. Ruïnen: amphitheater, water-
leiding, stadspoort.

Canvas, > Canevas.

Canyon, > Caüon.
Canzone, 1° vocale compositie, bekend bij de

Troubadours als solo -lied. De chansons of canzoni
der 14e en löe eeuw, die instrumentaal gecompliceerde
begeleidingen hebben, komen uit de Troubadour-
liederen voort. In de 12e en 13e eeuw komt de c. ook
als meerstemmig lied in motet-vorm voor. In de 16e
eeuw vindt men de c. vooral in Italië als eenvoudig-
gecomponeerd koorwerk; ook onder de namen Can-
zonetta, Canzone villanescha, Villanella, Villota.

De Canzoni francesi in Frankrijk (16e eeuw) zijn rijker

bewerkt, zoowel in technischen als literair-muzikalen
zin. De inhoud is dikwijls erotisch en humoristisch
of sentimenteel. H. Andriessen .

2° Strophe-vorm, ontstaan en tot bloei gekomen
in de Ital. lit.

;
de naam is van Provenqaalsche afkomst

(cansó = zang). Bij Dante is het eenstrophe, bestaand
uit twee deelen: de „fronte” en de „sirma”, onderling
door rijm verbonden. Overigens een groote vrijheid

wat betreft rijmschema, lengte en aantal der versregels

(gew. 14 regels). Petrarca gebruikt voor zijn c. (can-

zona petrarchesca) uitsluitend stanzen. Ofschoon zich

speciaal eigenend voor Ital. poëzie, is de c. ook in

andere landen ingevoerd, o.a. in Eng. (einde 16e eeuw)
bijWilliam Drummond ofHawthomden, inDuitschland
bij A. W. von Schlegel en andere romantici, ten Berge.
Canzonetta, kleine canzone; oorspronkelijk in

de 16e eeuw in Italië een gevarieerde vorm der Villa-

nella. De c. is dikwijls een luchtig danslied; in het
algemeen een lichtere canzone.
Canzoni per sonar, een belangrijke verzame-

ling van instrumentale composities uit Italië van het
einde der 16e eeuw, in 1608 uitgegeven te Venetië
door Allessandro Raneri. De eigenlijke titel luidt:

Canzoni per sonar con ogni sorti di stromenti a 4, 5 e 8
con il suo Basso generale per 1’organo. Het werk bevat
sonaten en canzone, o.a. van Cl. Merulo, G. Gabrieli
en Frescobaldi. H. Andriessen.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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C. A. O., > Centrale voor Arbeidersopvoeding.

Caodaïsme (< Annamietisch: cao = groot,

dai = paleis), godsdienst-sekte in Achter-Indië,

ca. 1927 gesticht; telt ong. half millioen aanhangers.

Het is een vermenging van Taoïsme, Confucianisme,

Boeddhisme en Christelijke elementen. Het verkeer

met de godheid geschiedt door media. Op de wijze

der Kath. Kerk bezit de kerk een hiërarchie. Verdacht

van heimelijk nationalistische strevingen is ze in

Annam verboden.

Caoilte, legendarisch Iersch dichter van den

cyclus der Fenians. Volgens de oude sagen was hij een

tijdgenoot en gezel van den voomaamsten dichter

der Fenians, Ossiaan; evenals deze leefde hij in de

derde eeuw, zag hij den ondergang der Fenians, en

bereikte hij zulk een ouderdom, dat hij nog getuige

was van de komst van den H. Patricius in 432. Alles

pure legende.

L i t. : Douglas Hyde, Lit. Hist. of Ireland («1910)

;

S. H. O’Grady, Silva Gadeüca (1892). O Briain.

Caoutchouc , > Rubber.

Caoutchouc-artikel noemt men het bij de

herziening van de Ned. Grondwet in 1887 aangenomen

artikel 80 betreffende het kiesrecht. Dit artikel

vordert voor de toekenning van het kiesrecht: door de

kieswet te bepalen „kenteekenen van geschiktheid en

maatschappelijken welstand”. Men was het er nl. over

eens, dat de census een hoogst gebrekkige maatstaf

was voor het toekennen van kiesrecht (tot dan toe

mochten zij kiezen, die tusschen 20 en 160 gld. aan

directe belastingen betaalden). Omtrent de vraag,

wat er voor in de plaats moest komen, ontstond een

heftige strijd, die ten slotte eindigde in een compromis,

dat eenerzijds tegemoet kwam aan de opvatting van

hen, die in de Grondwet waarborgen verlangden

tegen algemeen kiesrecht, anderzijds aan de meening

van hen, die de regeling van het kiesrecht wilden

overlaten aan den wetgever en van meening waren,

dat de Grondwet in deze den wetgever de vrije hand

moest laten. Dit compromis (dat geen gelukkige en

finale oplossing is gebleken) werd vastgelegd in boven-

genoemd artikel 80, dat den wetgever wel grenzen

stelt, maar deze grenzen in zoo vage en elastische

termen (vandaar caoutchouc-artikel !)
aangeeft, dat

het den wetgever toch een zeer groote vrijheid laat.

Gapahlanca, José Raoul, beroemd schaak-

speler, * 19 Nov. 1888 te Havanna. C. toonde reeds

jong een buitengewonen aanleg voor het schaakspel.

Na zijn studie op H.B.S. en Columbia-college bereikte

C. in Amerika en in Europa zulke uitstekende resul-

taten bij de sterkste schaaktoumooien, dat hij dr.

R. Lasker uitnoodigde tot een match om het wereld-

kampioenschap (1921 te Havanna), welke Capablanca

won. Bijna zeven jaar heeft C. ’t wereldkampioenschap

op zijn naam gehad. Najaar 1927 moest G. zijn titel

afstaan aan Aljechin na een match, van 34 partijen,

gehouden te Buenos Aires (> Aljechin).

Werken: My ches3 carreer
;
Chess Fundamentals.

v . Beek.

Capaceini, Francesco, Italiaansch diplo-

maat. * 14 Aug. 1784 te Rome, f 15 Juni 1845 aldaar.

1807 priester gewijd. Het concordaat met Willem I

(1827) helpt C. te Rome voorbereiden. Komt op ver-

zoek van den koning naar Nederland om het concordaat

mede uit te voeren. Zoo wordt C. in 1829 de eerste

pauselijke internuntius in Nederland; tevens krijgt

hij de leiding van de Hollandsche Missie. In 1831

vertrekt hij weer naar Rome; in ’41 keert hij als

buitengewoon gezant in Den Haag terug. Aan zijn

optreden is het sluiten van het Collegium Philosophi-

cum voor een groot gedeelte te danken. In zake de

organisatie van de Nederlandsche kerkprovincie heeft

C. in 1831 niets bereikt; in ’41 krijgen de ap. vicarissen

van het Zuiden den bisschopstitel. Zijn bemoeiingen

hebben het herstel van de hiërarchie in 1853 zeer

bevorderd. De paus maakte herhaaldelijk gebruik van

zijn diplomatengaven, bijv. in 1837 in verschillende

Duitsche steden. 1842— ’44 internuntius te Lissabon;

1845 kardinaal. > Concordaat; Collegium Philoso-

phicum; Hiërarchie.

Lit.: P. Albers, Geschiedenis van het Herstel der

Hiëïrarchie in de Nederlanden (I 1903, II 1904) ;
J. Wit-

lox, Dc Katholieke Staatspartij (I 1919, II 1927)

;

A. Hensen, Fr. Capaceini in Nieuw Ned. Biogr. Wbk.
(VII 1923). de Haas.

Capaciteit, 1° van een rivier, kanaal of duiker

de hoeveelheid water, welke per tijdseenheid (secunde)

kan worden afgevoerd.

C. van een schutsluis is de totale tonnenmaat, welke

in een zeker tijdsverloop (bijv. een etmaal) kan worden

geschut; zij is afhankelijk van de afmetingen der sluis

en van de verschillen in waterstand van binnen- en

buitenwater.

C. van een scheepvaartkanaal wordt eveneens uit-

gedrukt in tonnen en is afhankelijk van de afmetingen

van het kanaal, benevens van het aantal en de c. der

daarin voorkomende schutsluizen. P. Bongaerts.

2° In de* electriciteitsleer is c. de

hoeveelheid electriciteit, noodig om een geleider de

eenheid van > spanning te geven. De c. wordt gemeten

in microfarads en in centimeters. > Condensator.

Capacitieve keten, een electrische keten, welke

capaciteit en weerstand bevat. Wanneer op zulk een

keten een wisselspanning E m sin cot wordt aangelegd,

krijgt men een wisselstroom, die op de spanning voor-

ijlt:

i = sin (cot + <p), met Z = Ra + (^)

en * = ërihr
Daaruit kan men besluiten, dat naarmate de pulsatie

co stijgt, de amplitude van den stroom toeneemt, en

zijn verschuiving afneemt.

Indien de keten ook inductantie bevat, dan werkt

deze de capaciteit tegen. Men zegt dat zulk een keten

capacitief werkt, indien q— grooter is dan Leo. De

stroom in de keten is dan nog voorijlend. Vermits de

voorwaarde = Leo de resonantie-frequentie bepaalt,

mag men zeggen dat een keten met R, L en C capacitief

werkt voor al de frequenties beneden de resonantie-

frequentie. Boven deze laatste werkt ze inductief.

Gillon.

Capaneus (Gr. myth. en poëzie), één der zeven

helden, die, aangevoerd door > Adrastus, als bond-

genooten van Polynices, een der zonen van Oedipus,

pogen Thebe in te nemen, doch daarbij omkomen.
Zijn echtgenoote Euadnè verbrandt zich zelf samen met
het lijk van C., die om zijn vermetelheid door Zeus

werd doodgebliksemd. V. Pottélbergh.

Capart, Jean Fran 90 is Désiré,
Belgisch Egyptoloog. * 1877 te Brussel ;

koos aanvan-

kelijk een rechtskundige loopbaan, maar legde zich

spoedig geheel toe op de Egyptologie, waarin hij stu-

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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deerde aan vsch. buitenl. universiteiten o.a. te Leiden.

Na een reeks wetensch. reizen naar Egypte werd hij

in 1923 de eerste directeur der Fondation Egyptolo-

gique Reine > Elisabeth en in 1925 benoemd tot

algemeen leider van de Kon. Musea te Brussel (Cin-

quantenaire). In beide hoedanigheden verwierf hij zich

groote verdiensten voor de ontwikkeling der Egypto-

logie. Zijn talrijke publicaties bewegen zich vooral

op het gebied van Egypt. kunst en architectuur

(o.a. „Memphis”, „Thebe”, „Toutankhamon” en meer
alg. studies. Simons.

Cap-Blanc (Dordogne), bekend om prehisto-

rische vondsten van wandschilderingen uit het

Magdalénien.

Cape (Eng.), schoudermantel zonder mouwen.
Wordt als regencape uit waterdichte stof, als babycape
uit soepele -warme, meestal waschbare stof, en als

damesavondcape uit sierlijke, dikwijls kostbare stof

vervaardigd. De laatste soms met bont gevoerd.

Cape Breton, Canadeesch eiland, behoorende

tot de provincie Nieuw-Schotland (46° 10' N.,60° 45'

W.); grootte 10 400 km2
,
ong. 130 000 inw. Hoofdstad

Sydney. Van Nieuw-Schotland gescheiden door de

breede Cansostraat. C.B. wordt in 2 deelen gedeeld

door een fjord (Bras d’Or), welke zich naar binnen ver-

breedt tot een groot bekken. Het Oostelijk lager gele-

gen gedeelte heeft goed klimaat, het hooger gedeelte

is kouder. Goede havens. Wouden. Belangrijke kolen-

lagen, ijzererts, gips, zink en petroleum. Landbouw,
veeteelt, visscherij, uitvoer van hout, toerisme. Be-
volking, meest Schotten, is Katholiek of Presbyteri-

aansch. p. Cyrülus.

Capecelatro del Castelpagano, Alfon-
s o, aartsbisschop van Capua (1880—1912) en kardi-

naal (1885—1912). Schrijver van menigvuldige theo-

logische en kerkhistorische werken. * 5 Febr. 1824 te

Marseille, f 14 Nov. 1912 te Rome.
U i t g. :

gezamenlijke werken (23 dln. Rome en
Doornik 1886—1902). — L i t. : Biographie door B.
Riccio (Milaan 1913).

Cape Coast Castle, haven aan de Engelsche

Goudkust; ong. 15 000 inw., caoutchouc- en palm-
olieuitvoer.

Cape Cod, sikkelvormig schiereiland, de uiterste

Zuidpunt vormend van den staat Massachusetts (41°

50' N., 70° W.). Omsluit de Cape Cod-baai. Eenige

havens, waarvan Provincetown de beste. Spoorweg
over heel de lengte. Vuurtoren.

Cape Cod Canal, kanaal door de landengte,

welke Cape Cod met het vaste land verbindt, en de

Cape Cod-baai met de Buzzard-baai vereenigt (41°

40' N., 70° 40' W.). Verkort den zeeweg van Boston

naar New York met 75 mijlen en levert minder gevaar

op bij storm en mist. Voor het verkeer opengesteld in

1914; aangelegd met particulier kapitaal, is het kanaal

in 1928 door het gouvernement der Ver. Staten aange-

kocht. Is tolvrij. p. Cyrülus.

Cape Fear River, rivier in den staat N.Carolina

(Ver. St. van Amerika), ontspringt in het Alleghany-

gebergte (34° 40' N., 78° 35' W.) en mondt uit in den
Atl. Oceaan. De watervallen van haar bovenloop
worden aangewend voor krachteentralen, haar bene-

denloop is bevaarbaar vanaf Fayetteville. p. Cyrülus.

Capcliguc, Baptiste Honoré Ray-
m o n d, Fransch geschiedschrijver, * 1801 te Marseü-

le, f 23 Dec. 1872. Was de eerste om in de archieven

der Fransche ministeries, die vóór hem niet voor het

publiek toegankelijk waren, een massa inlichtingen te

putten, maar zijn talrijke werken dragen den stempel

van den geest van zijn tijd en van de overhaasting,

waarmede hij te werk ging.

Werken: Histoire de Philippe-Auguste (2 dln.
31829) ;

Histoire de la Restauration (4 dln. 31842) ;
La

Ligue (
31843) ;

Richelieu, Mazarin et la Fronde (2 dln.
21844) ;

Louis XIV, son gouvernement et ses relations

diplomatiques aveol’Europe (6 dln. 1834—’38) ;
L’Europe

depuis 1’avèneinent de Louis-Philippe (10 dln. 21847)

;

Le congrès de Vienne dans ses rapports aveo la circon-

stance actuelle (1847) ;
Histoire des grandes opérations

financières (4 dln. 1855—1858) ;
Les reines de la main

gauche (15 dln. 1858—1864) ; Les reines de la main
droite (6 dln. 1856—1864). Ulrix.

Capek, > Tsjapek.

Capek-Chod, > Tsjapek-Chod.

Capella (Lat., = het Geitje) of Alpha
Aurigae, de helderste ster van het sterrenbeeld den
Voerman (Auriga). C. is in Ned. altijd zichtbaar:

des winters nabij het Zenith, des zomers laag in het N.
De helderheid is 0,2 grootteklassen, zoodat C. na Wega
de helderste ster van den N. hemel is. Afstand 52
lichtjaar. Van weinig sterren zijn zulke nauwkeurige
gegevens bekend als van C. Het is een dubbelster,

waarvan de twee componenten in 104 dagen om elkaar

heen draaien
;
hun diameters zijn 11 en 6V2 maal die

van de zon, terwijl ze resp. 105 en 80 maal zooveel

licht uitstralen als de zon. O. Mulders.

Capella, Martianus, > Martianus Capella.

Capella-gebergte, > Kapella-gebergte.

Capelle, > Sprang-Capelle (N.Br. gem.).

Capelle, 1° Aymericus van de, aarts-

priester van Holland, Zeeland en West-Friesland.
* 10 Dec. 1718 te Alphen a. d. Rijn, f 28 Febr. 1786 te

Noordwijkerhout. Studeerde te Leuven, was kapelaan

te Lisse, pastoor te Limmen (1751—1754), Vogelen-

zang—Hillegom (1754—1771) en Amsterdam (Boom-
markt 1771—1786); sinds Juni 1763 aartspriester. Hij

stichtte het fonds „pro nobis et posteris” ter onder-

steuning van behoeftige priesters. Sinds Oct. 1781

werd hij door een coadjutor vervangen, eerst J. Fran-
ken (f 1 Juli 1785), daarna A. C. Meylink, die in over-

leg met den vice-superior Causati den geestelijk ver-

zwakten aartspriester in Jan. 1786 tot het opgeven
van zijn pastoraat bewoog.
L i t. : J. C. van der Loos, in Bijdr. bisd. Haarl.

(dl. 49, blz. 222 vlg.). Rogier .

2° B e r n a r d u s, Benedictijner abt; * 1884,

verdienstelijk liturgisch en patristisch schrijver; sinds

eenige jaren hoofdleider der liturgische beweging in

Z. Nederland.

Capelle a. d. IJsel, dorp en gemeente in Z.

Holland aan den Holl. IJsel. Opp. 1 530 ha met
8 600 inwoners, meest Prot. Tuinbouw en veeteelt.

Industrie: scheepsbouwwerven, machinefabrieken,

fabrieken van chemische producten (kunstmeststof-

fen), rietmatten en drijfsteen. Blaauw.

Capellen, > Mamer.

Capellen, 1° Alexander van der, Gel-

dersch edelman, had zitting in de hoogste staats-

colleges. Raadsman van de stadhouders, f 8 Juli 1656

te Dordrecht. Zijn Gedenkschriften over de jaren

1621—1654 zijn voor de geschiedenis der Republiek

van beteekenis. Uitgegeven door een familielid (2 dln.

1777
—

’78). Cornelissen.

2° Godart Alexander G.Ph. van der,
gouv. -generaal van Ned.-Indië; * 1778, f 1848. Zijn

bestuur was een der ongelukkigste perioden van het

Ned. gezag in Indië. Onlusten, welke expedities

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



783 Capello—Capgrave 784

noodzakelijk maakten, en een dure staathuishouding,

sinds v. d. C. in zwang, putten de schatkist uit.

v. d. C. was heftig tegenstander van uitgifte van woeste

gronden aan particulieren. Zijn maatregelen tegen

landverhuur in de Vorstenlanden verwekten groote

ontevredenheid. Een prijzenswaardige maatregel was

zijn opiumverbod in de Preanger.

3° Joan Derk van der, genaamd tot den

Pol, Geldersch edelman, leider der democratische

patriotten. * 2 Nov. 1741 te Tiel, f 6 Juni 1784. Wegens

revolutionnaire gezindheid niet toegelaten in de rid-

derschap. Verkreeg Oct. 1772 zitting in de Staten van

Overijsel, waar hij de woordvoerder werd voor de

democraten. Onder invloed vooral van Engelsche

schrijvers wordt C. verdediger van de nieuwe denk-

beelden op staatsrechtelijk gebied. De Amerikaan

-

sche Vrijheidsoorlog maakt hem tot tegenstander van

de Engelsche politiek en van Oranje. Hij ontraadt de

Schotsche brigade ter beschikking van Engeland te

stellen (Oct. 1775). Geruchtmakend was ook zijn strijd

tegen de drostendiensten in Overijsel (1778). In later

jaren is gebleken, dat het veel opschudding verwek-

kende pamflet „Aan het volk van Nederland” (Sept.

1781 anoniem verschenen) eveneens van zijn hand is,

waarin duidelijke samenvattingen van de verlangens

der democratische patriotten.

L i t. : M. de Jong, J. D. van der Capellen (1922) ; id.,

De oudste uitgaven van het pamflet „Aan het volk van

Nederland” (1924). Cornelissen.

4° T h. F. v a n, * Algiers (bombardement van).

Capello, Marius Ambrosius, Domini-

caan. * 1597 te Antwerpen, f 4 October 1676 aldaar.

Hij stond aan het hoofd van meerdere kloosters zijner

Orde, o.a. te Maastricht en te Antwerpen. In 1641 aan-

gesteld tot vice-prefect over de missie der Domini-

canen in N. Nederland. Stond in hooge gunst bij het

Spaansche hof. In 1652 door Philips IV benoemd tot

bisschop van Antwerpen.
L i t. : B. de Jonghe, Belgium Dominicanum (Brussel

1719, 241 vlg.). Lambermond.

Cape May, 1° kaap in den staat New Jersey

(Ver. St. van Amerika) aan den ingang der Delaware-

baai (35° 5' N., 74° 50' W.).
2° Zuidelijkste stad van New Jersey (Ver. St.

van Amerika), ook Cape City of Cape Island City

genoemd, 3 000 inw. Zeer gezochte badplaats. Vissche-

rij. Landingsterreinen voor land- en watervliegtuigen.

Vuurtoren. p. Cyrillus.

Capena (ant.geogr.), 1° stad in Etrurië,

teg. Civitucola.
2° P o r t a C a p e n a, een der hoofdpoorten van

Rome tijdens de Republiek, waardoor de Via Appia

naar Capua voerde. Davids .

Cape IVome, vooruitstekend punt van het vaste-

land van Alaska (64° 30' N., 165° W.). In de zanden

nabij de kust en in de dalen der rivieren zijn rijke en

gemakkelijk bereikbare goudafzettingen 'gevonden.

Caper, > Flavius.

Capet, 1° H u g o, stamvader der Capetingers,

zoon van Hugo den Grooten, hertog van Francia;

werd, nadat in 986 het geslacht der Karolingen in

Frankrijk was uitgestorven, in een vergadering der

voornaamste Fransche baronnen, dank zij den invloed

van Adalbero, aartsbisschop van Reims, tot koning

van Frankrijk gekozen (987—996). Hugo C. slaagde er

in zich door de voornaamste Fransche edelen te doen

erkennen. Hiermee moest hij zich tevreden stellen,

want hijwas niet meerdan de eerste onder zijns gelijken;

zijn gezag te erkennen en zijn bevelen te gehoorzamen,

daaraan dacht de adel niet. Het was al veel, dat hij

de kroon zonder tegenspraak aan zijn zoon Robert

kon achterlaten.

De naam Capet wordt verklaard als „hoofd”; ook

als afkomstig van den abtsmantel, de cappa, welke hij

als leekenabt van St. Denis droeg. Anderen wijzen op

de abdij van Tours, waarvan dit geslacht de stichter

en beheerder was en brengen den naam dan in verband

met den mantel van den H. Martinus. > Capetingers.

L i t. : Luchaire, Histoire des institutions monar-
chiques de la France sous les premiers Capétiens

(

21891)

;

F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet et la fin

du 10e siècle (1904). Slootmans.

2° Jan, theoloog; * te Rijsel, f 1599 aldaar.

Studeerde te Leuven en was er leeraar in de wijs-

begeerte. Later was hij deken van St. Pieter te Rijsel.

Hij schreef verscheidene theologische werken.

L i t. : Dict. théol. cath.

3° L u c i e n, violist; * 8 Jan. 1873 te Parijs,

leerling van het conservatorium aldaar. C. werd in

1896 solo-violist in het Lamoureux-orkest, daarna

leeraar aan het Conservatorium Ste. Cécile te Bordeaux,

leider van een kamermuziekklasse aan het Parijsche

conservatorium en in 1924 artistiek directeur van het

Institut de Violon te Parijs. In 1903 stichtte hij met
Tourret, H. Casadesus en Hasselmanns het beroemde,

naar hem genoemde strijkkwartet, dat een grooten

naam verwierf met de vertolking van Beethoven ’s

laatste strijkkwartetten. In de laatste jaren was dit

als volgt samengesteld: Capet, C. Delobelle, Henri

Benoit en Maurice Hewitt. Vóór 1921 is C. ook vaak

als solist opgetreden.

Werken: 5 strijkkwartetten ;
La technique

supérieure de 1’archet
;
6 études voor viool

;
Devant la

mer, voor zang en orkest
;
Poème, voor viool en orkest

;

Aria, voor viool, viola en klavier ; 2 sonaten, voor viool

en klavier; Psalm XXIII, voor soli, koor en orkest;

Le Rouet, poème symphonique ;
Prélude religieux, voor

orkest
;
Les 17 quators de Beethoven

;
Espérances (een

philosophisch werk). Hanekroot.

Capetingers, Fransch koningshuis, regeerde

van 987 tot 1328, en in zijlijnen tot 1848. De stamvader

is Hugo > Capet. De eerste vorsten van dit geslacht

hebben voornamelijk gewerkt aan het herstel der

koninklijke macht en der staatkundige eenheid van
Fr. Verschillende gelukkige omstandigheden hebben

die taak vergemakkelijkt, o.a. dat bijna alle opvolgers

van Hugo Capet vrij lang regeerden, zoodat er geen

twisten om den troon voorkwamen. In tegenstelling

met de Duitsche keizers konden de C. zich ook alleen

tot Fr. beperken en hadden zij weinig moeilijkheden

met pausen en bisschoppen. Pas onder Philippe le Bel

komen zij (1296) in strijd met den paus. Kerkelijk leven,

wetenschap en kunst bloeiden onder de C. in Fr.

Zij vonden daarenboven sterken steun bij het gewone
volk, dat door hen tegen den adel beschermd werd.

In de 11e eeuw begint onder aanmoediging der C.

de Fransche stedenvorming. Slootmans.

Capgrave, John, Engelsch geschiedschrijver,

Augustijner koorheer. * 1393, f 1464. Verbleef bijna

zijn geheele leven in zijn geboortestadje Lynn in Nor-
folk. Heeft zeer veel geleerde theologische en andere

werken geschreven in het Latijn, maar is in Engeland
vooral beroemd als de eerste geschiedschrijver in de

volkstaal.

Voorn, werken: The Chronicle of England

;

Liber de illustribus Henricis (beide uitg. F. C. Hingeston,

1858) ;
Heiligenlevens

;
Solace of Pilgrimes (C. A. Mills,
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1911). — Lit.

:

Ch. Kingsford, Engl. Hist. Lit. in the
15th Century (1913) ;

G. P. Krapp, Rise of Eng. Lit.

Prose (1916). Doyle-Davidson.

Caphareus of Caphéreus (ant. geogr.),
kaap in het Z.O. van Euboea, teg. Kaphiréus of Capo
d’Oro; de Grieken leden er schipbreuk op hun terug-

tocht uit Troje.

Capharnaum was Jesus’ tweede vaderstad
(Mt. 9. 1), waar ook Petrus woonde (Mt. 8. 14). De stad

lag aan een grooten handelsweg naar Damascus en

bezat daarom een tolhuis, waaruit Mattheus tot het

apostelambt geroepen werd (Mt. 9. 9). In de synagoge,

waarschijnlijk dezelfde die door een heidenschen
hoofdman werd gebouwd (Lc. 7. 1), beloofde Christus

de H. Eucharistie (Joh. 6). Ondanks zijn vele wonderen
hier vond Christus te C. weinig geloof, waarom Hij

een bedreiging over haar uitsprak (Mt. 11. 23 vlg.;

Lc. 10. 16). De ligging van C. is geenszins zeker. De
Christelijke traditie zoekt haar in Teil Hoem aan de
N.W. kust van het meer van Genesareth, waar de
Franciscaan Orfali een der schoonste synagogen van
Palestina heeft blootgelegd, die echter van na Christus’

tijd dateert. De plaats der Joodsche traditie is > Chir-

bet Minjeh ten Z. van Ain et Tabiga. Zeer onwaar-
schijnlijk is Chirbet Keraze (> Corozain).

Lit.: B. Meistermann, Caph. et Bathsaïde enz.

(Parijs 1921) ;
G. Orfali, Caph. et ses ruïnes enz. (Parijs

1922) ; F. M. Abel, Le nom de Caph., in Journ. Pal. Or.

Soc. (VIII 1928, blz. 24-34). Simons.
Gapharsalama (= Vredesdorp), plaats in

Judea, waarbij Nicanor, de Syrische veldheer, door
Judas den Macch. werd verslagen (1 Mac. 7. 31).

Ligging onzeker (Vgl. Rev. Bibl. 1924, blz. 374—376).

CapheteUia, naam van een deel van den stads-

muur van Jerusalem (= „muur van den hongersnood”?)

in den Macchab. tijd (1 Mac. 12. 37). Vgl. Rev. Bibl.

(1926, blz. 219—220).

Caphtor, naam van een in de H. Schrift (Vuig.

steeds: Cappadocië) meermalen vermeld land, dat op
vele gronden het best met Creta vereenzelvigd wordt.

Volgens Amos (9. 7) kwamen uit C. de Philistijnen,

evenals volgens Deut. (2. 23) de Caphtorieten. De
meest aannemelijke verklaring van verschillende

teksten (vgl. o.a. Gen. 10. 14) is, dat deze twee namen
elkaar gedeeltelijk dekken. Zie verder > Philistijnen.

C. komt overeen met het Egypt. Keftioe. Simons

.

Capillaire golven zijn golven aan het water-

oppervlak met een golflengte beneden 1,75 cm onge-

veer. Dan bepaalt nl. de oppervlaktespanning mede de
voortplantingssnelheid. Deze daalt in het algemeen
met afnemende golflengte, bereikt bij 1,75 cm een

minimum (ca. 23 cm /sec) en gaat bij verdere daling

ten gevolge van de capillariteit toenemen. Capillaire

golven zijn dus de korte ribbelingen van het water-

oppervlak. Jong.
Capillair-clectrometer, een in 1878 door

Lippmann aangegeven instrument ter bepaling van
kleine potentiaalverschillen. Zij bestaat uit twee
kwikzilver-electroden, waartusschen zich verdund
zwavelzuur bevindt. De eene electrode heeft een groot

aanrakingsoppervlak met het electrolyt, de andere
electrode komt met het electrolyt samen in een capil-

lair van ong. 0,1 mm diameter. Wordt nu een poten-

tiaalverschil tusschen de electroden aangelegd, dan
verandert de oppervlakte-spanning van het kwik in

de capillair, m.a.w. de stijghoogte verandert. Deze
verschuiving van het kwik is een maat voor het aan-
gelegde potentiaalverschil en is bij kleine waarden
daarmede evenredig. De gevoeligheid bedraagt:

0,001—0,0001 Volt. Meestal wordt de capillair-electro-

meter als nulinstrument gebruikt, terwijl de aflezing

met een microscoop geschiedt. De theorie van het

verschijnsel is zeer ingewikkeld.
Lit.: Wien-Harms, Handb. der Experimentalphysik

(XII Leipzig 1933) ; Handb. der Physik (XIII Berlijn

1928). A. Claassen

.

Capillaire spanningen noemt men de span-
ningen, welke in waterhoudenden grond optreden en

het afschuivingsvlak bepalen. Als 0 den waren
hoek van inwendige wrijving voorstelt, maakt het

afschuivingsvlak een hoek van 1
/2 (90°—0) met den

normaal. > Buisman (Proeven van).

Capillaire zone. Bij het nagaan van de hoe-

veelheid regenwater, welke in den bodem wegzinkt
en aan het grondwater ten goede komt, vindt men in

het algemeen tot op zekere diepte een verdampings-
zone, welke onder den invloed staat van de verdamping
en tot zekere hoogte boven ’t grondwater een capillaire

zone, waarin het water door de gronddeelen opge-

zogen wordt. De > Lysimeter, welke dient tot het

doen van waarnemingen t.o.v. bovenbedoelde hoe-

veelheid regenwater, wordt tusschen die beide zones

in geplaatst. P. Bongaerts.

Capillair water is in de bodemkunde het water

boven het grondwater(phreatisch)-oppervlak. De
aanwezigheid van capillair water heeft ten gevolge,
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dat de bodem tot dikwijls aanzienlijke hoogte boven
het grondwater vocht voor den plantengroei bevat.

Het vermogen om c. w. te bevatten is afhankelijk van
verschillende omstandigheden; korrelgrootte, aard

(zand minder dan klei) en structuur zijn van belang.

Van dit vermogen hangt eveneens de doorlaatbaarheid

af en in hoeverre de bodem in staat is water uit den

neerslag op te nemen en aan de verdamping en de

afvloeiing te onttrekken, hetgeen eveneens voor den

plantengroei van het grootste belang is. Versluys be-

perkt den naam c. w. tot het water, dat de capillaire

holten van den bodem geheel vult, daarnaast onder-

scheidt hij f u n i c u 1 a i r water, dat dit niet doet,

echter wel onderling samenhangt en eveneens slechts

tot een bepaalde hoogte boven het grondwater kan

voorkomen en pendulair water, dat slechts

op de aanrakingspunten der korrels voorkomt en

overigens aan geen niveau gebonden is; het eerste kan

wel stroomen, het tweede niet (zie fig.). Door toevoer

van water kan de eene toestand in den anderen over-

gaan.
L i t. : J. Versluys, De capillaire werkingen in den

bodem (1916). Jong.

Capilla mayor (bouwkunst) is de naam
voor het hoofdkoor in de Spaansche kerken.

Capillaren (<( Lat. capillus = haar), > Haar-

vaten.

Capillariteit (< Lat. capillus = haar) of haar-

buiskracht is de eigenschap der vloeistoffen, om in

zeer nauwe buizen (haarbuisjes of capillaire buizen),

welke in die vloeistoffen gedompeld zijn, hooger te

stijgen of lager te dalen dan het niveau der omringende

vloeistof, wat in tegenspraak schijnt te zijn met de

wet der > communiceerende vaten. Algemeener : alle

verschijnselen, welke rechtstreeks verband houden

met die eigenschap, ook in vaste lichamen, die zeer

nauwe openingen en kanaaltjes vertoonen (poreuze

lichamen). De capillariteitsverschijnselen en de opper-

vlakteverschijnselen, die er nauw mede verwant zijn,

vormen een speciaal hoofdstuk der physische

mechanica.

Reeds in 1490 had Leonardo da Vinei, de beroemde
Italiaansche schilder en architect, die zich ook met
natuurwetenschappen bezighield, de opstijging van
vloeistoffen in nauwe buizen waargenomen. Borelli

(1670), een leerling van Galileï, Hawksbee (ca. 1710)

en Jurin (1718), twee Engelsche physici, en Gay-
Lussac (1799) hebben dit verschijnsel systematisch

onderzocht en vastgesteld dat, voor éénzelfde vloei-

stof, de stijghoogte h omgekeerd evenredig is met den

inwendigen straal r van de buis, zoodat rh = constante

= a2
,
de zoogenaamde capillaire constante. De op-

stijging werd verklaard door aantrekking der vloei-

stofdeeltjes door den wand der buis en ook onderling.

Zoo kwam Young (1806) ertoe, de verschijnselen van
capillariteit en > oppervlaktespanning (O.S.) aan
éénzelfde oorzaak toe te schrijven, nl. het streven

naar een minimum van het vrije oppervlak van een

vloeistof. Daardoor werd het verband gelegd tusschen

O.S. en capillaire constante, dat zijn uitdrukking vond
in de formule: aa = rh = 2<*/<5g, waarin o de O.S.

der vloeistof tegenover de gasphase voorstelt, <5 de

dichtheid der vloeistof, en g de versnelling der zwaarte-

kracht.

Het is dus mogelijk door de bepaling der stijghoogte

van vloeistoffen in capillaire buizen de O.S. dier

vloeistoffen te bepalen (stijghoogtemethode). De toe-

passing der bovenstaande formule veronderstelt ech-

ter, dat de vloeistof volkomen den wand van de buis

bevochtigt (bijv. water, alcohol, benzol in een vol-

komen zuivere glazen buis). In dit geval vertoont het

vrije oppervlak in den capillair een bijna volkomen
hajf-spherischen vorm (holle > meniscus; zie fig. 1).

Wanneer echter de bevochtiging niet volkomen is,

•
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fig. I Fig. £ Fig. 3.

Capillariteit.

vormt het vloeistofoppervlak met den wand der buis

een hoek a (zie fig. 2; > Randhoek). In dit geval

wordt bovenstaande formule: rh = 2 o cos a/óg.

Wanneer de vloeistof den wand niet bevochtigt, of al-

thans zeer slecht (wat verklaard wordt door aan te ne-

men, dat de aantrekking tusschen den wand en de

vloeistof, d.i. de adhaesie, kleiner is dan de cohaesie,

d.i. de aantrekking tusschen de vloeistofdeeltjes

onderling), zal het vrije oppervlak in de buis een bolle

meniscus vormen, die lager ligt dan het vrije oppervlak

van de omringende vloeistof, bijv. kwik in glazen buis,

water in geparaffineerde glazen buis (zie fig. 3).

Twee evenwijdige glazen platen, met kleine tusschen-

ruimte, in een vloeistof gedompeld, bewerken even-

eens een capillaire opstijging. Vormen de plaatjes een

kleinen hoek met elkaar, dan zal, overeenkomstig de
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—
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fig, A

Capillariteit.

wet van Jurin, de stijghoogte omgekeerd evenredig

zijn met den afstand der plaatjes; zoodat het vloeistof-

oppervlak op het glas der plaatjes een gelijkzijdige

hyperbool afteekent, wat met een gekleurde vloeistof

duidelijk is te zien (zie fig. 4).

Is de meniscus in den capillair het grensvlak tus-

schen twee vloeistoffen in evenwicht (zie fig. 5),

dan zal men eveneens capillaire opstijging of depressie

waarnemen, die hier functie is van de grensvlak-

spanning. Is een der vloeistoffen kwik, en de andere een

electrolytische oplossing, bijv. verdund zwavelzuur.
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dan zal, door het aanbrengen van een potentiaal-

verschil tusschen de twee vloeistoffen, de meniscus

zich verplaatsen in den eenen of anderen zin, naar

gelang de polariteit der vloeistoffen. > Electro-

capillariteit.

Voorbeelden van capillaire opstijging: de vochtig-

heid van den grond in baksteenmuren; petroleum

in de pit van een lamp; koffie in een klontje suiker;

gedeeltelijk ook het opstijgen van het voedingssap

in de planten.

Bij alle kwikbarometers heeft in de buis een capil-

laire neerdrukking plaats, waarmede men, bij nauw-

keurige drukbepalingen, rekening moet houden.

Eenzelfde opstijging of neerdrukking stelt men vast

in alle communiceerende buizen met ongelijken dia-

meter (bijv. waterpeil in stoomketels).

L i t. : G. Bakker, Kapillaritat und Oberflachen-

spannung, Handbuch der Experimentalphysik (VI,

Akad. Verlaggesellschaft, Leipzig 1928) ; H. Freundlich,

Kapillarchemie (I, Akad. Verlagges., Leipzig 1932).

De Block.

Capillas, Francisco Fernandez,
Zalige, Dominicaan, missionaris. * 1607 te Baquerln

de Campos (Spanje), f 1648. Predikte met groot succes

eerst op de Filippijnen, daarna in China; werd 12 Nov.

1647 op een bedieningsreis gevangen genomen en teu

slotte, na vele martelingen, op 15 Jan. onthoofd.

C. is de eerste martelaar van China, wien de eer

der altaren ten deel viel. Feest 15 Jan.

Gapinghem, gem. en kerspel in kanton Armen -

tières; ca. 350 inw., Franschspr. Landbouw. Patroon

H. Vedastus.

Capistrano, > Joannes a Capistrano.

Capistrum, verband, waarbij een lang smal

windsel gelegd wordt van de kruin om de kin naar de

kruin terug, van hier naar het achterhoofd om den hals

onder de kin door weer terug naar de kruin en zoo

verder. Wordt afgesloten met een tour van het achter-

hoofd onder de kin naar het achterhoofd terug en van

hier om het hoofd. Wordt gebruikt om verbandstukken

te bevestigen tegen zijkant en onderkant van gezicht.

Krekel

Capita aut navia, spel bij de oude Romeinen,

met een munt; aldus genoemd naar den godenkop

aan de eene zijde (capita, plur. van caput, hoofd) en

den voorsteven van een schip (navia, geassimileerd aan

capita). Een speler wierp de munt omhoog of bedekte

den beeldenaar; de ander moest raden, zooals bij ons

„kruis of munt”. Ook wel: aut caput aut
n a v i m. Davids.

Capitalis actuaria, in de palaeographie een

> majuskelschrift, lichter en vrijer dan de > capitalis

monuinentalis. De c. a. werd op inschriften, vooral

in oorkonden (acta) gebruikt, in boeken tot de 8e

eeuw. Later nagebootst o.a. te Tours (9e eeuw). De
woorden zijn in dit schrift niet van elkander gescheiden.

Interpunctie is soms later aangebracht.

L i t. : Aem. Huebner, Exempla scripturae epi-

graphicae latinae (Berlijn 1885) ; M. Prou, Manuel de

Paléographie (Parijs 41924, 30). Lampen .

Capitalis monumentalis , schrift der

Romeinsche monumenten, afgeleid van het Grieksche.

Onze tegenwoordige hoofdletters stammen van de c. m.

af en zijn wezenlijk hetzelfde. De c. m., ook capi-
talis quadrata genoemd, is groot, regelmatig

en zorgvuldig bewerkt.

L i t. : Aem. Huebner, Exempla scripturae epi-

graphicae latinae (Berlijn 1885) ; O. Marucchi, Epigrafia

cristiana (Milaan 1910).

Capitalis rustica (pa laeog r.), > Capitalis

actuaria.

Capitanio, Bartolomea, Zalige, * 13 Febr.

1807 te Lovere (prov. Bergamo), f 26 Juli 1833 aldaar.

Zij was eerst eenigen tijd onderwijzeres en had vervol-

gens de leiding van een ziekenhuis. Reeds in 1824

had zij de gelofte van eeuwige zuiverheid afgelegd,

maar werd door haar ouders verhinderd om in het kloos-

ter te treden. Zij bekeerde haar vader en legde na diens

dood, met medewerking van de Eerbiedwaardige

Vincente Gerosa, den grondslag voor de congregatie

van de Zusters van Liefde van het Kind Maria. Zij

werd 30 Mei 1926 door paus Pius XI zaligverklaard.

Lit.

:

A. Tamborini (Venetië 1926; Duitsche ver-

taling van P. Glanz-Eichc, 1927) ;
Acta Ap. Sed. (

1926 ,

267-271). J. V. Rooij.

Capitant, H e n r i, een der meest gezaghebben-

den der hedendaagsche Fransche juristen; * 15 Sept.

1865 te Grenoble (Isère). Hoogleeraar aan de rechts-

geleerde faculteit te Grenoble van 1891—1908; hoog-

leeraar te Parijs sedert 1908.

Schreef in samenwerking met prof. Ambroise

Colin: Cours Elementaire de Droit Civil Francais

(3 dln.), klassiek geworden aan alle universiteiten.

De zevende uitg., na den dood van A. Colin verschenen,

werd door C. totaal herwerkt.

Andere werken: De la cause des Obligations

(

31927) ;
Comment il faut faire sa thèse de doctorat en

droit (

21928) ;
Introduction a Pétude du Droit Civil

(
51929). Orban .

Capite censi, in het oude Rome de klasse der

armste burgers, die niet naar het vermogen geschat,

maar per hoofd (caput) geteld en opgeschreven

werden.
Capitis dcminutio, rechtsbegrip, aanduidend

de wijziging, die naar Romeinsch Recht door het

plaatsgrijpen van bepaalde feiten aangebracht wordt

in het > caput van den Rom. burger, voorzoover daar-

bij betrokken is diens vrijheid (libertas), diens burger-

recht (civitas) of diens familierechtelijke verhouding

(familia). Men onderscheidde: 1° de c. d. maxima,
waarbij de vrijheid verloren ging en mitsdien ook de

civitas en de familia; 2° de c. d. media, waarbij

slechts het burgerrecht verdween; 3° de c. d. mini-
ma, waarbij alleen een wijziging intrad in de familie-

rechtelijke verhoudingen. Hermesdorf .

Gapito, Wolfgang, eigenl. naam K ö p f e 1,

als smidszoon ook Fabricius genoemd, bevordert de

invoering der Reformatie in den Elzas en in Zwitser-

land. * 1478 te Hagenau, f 1541 te Straatsburg aan de

pest. Als priester en doctor in het Kerkelijk Recht

werkzaam te Bazel; in 1523 overgegaan tot de nieuwe

leer. Vestigt zich te Straatsburg, waar hij met Butzer

samenwerkt voor de invoering van het Protestantisme

in den Elzas. Voor de Katholieken onverdraagzaam,

was hij om zijn voorliefde voor een ondogmatisch

Christendom tegenover de sekten de gematigdste aller

reformatoren . Wachters .

Lit.: J. W. Baum, C. und Butzer (Elberfeld 1860).

Capitolinus , > Iuppiter; > Manlius.

Capitolium, complex van heilige gebouwen op

den Capitolinusberg te Rome, met tempels van de

beschermgoden Jupiter, Juno, Minerva, waarin resp.

een cella met heiligdom. Verbrand in 83 v. Chr.,

70 n. Chr. en 79 n. Chr., werd het door Domitianus

herbouwd. Ook Romeinsche koloniën, bijv. Ostia,

Pompeji, Timgad, hadden een c. E. De Waele.

Capitool, > Rome.
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Capitosaurus, kleine pantseramphibie uit het
Trias van Duitschland en Engeland.

Capitulanten-stelsel (N e d.), regeling,

waardoor aan vrijwillig dienende militairen (in hoofd -

zaak beneden den rang van officier) gelegenheid wordt
geboden in burgerlijken overheidsdienst over te gaan.
De drang naar dit stelsel vindt zijn grondslag in een
korten oefeningstijd der dienstplichtigen, de beperking
der uitgaven voor de weermacht en de behoefte aan
jong kader. In het vrijwilligers-stelsel moet de over-

heid er zorg voor dragen, dat de jongemannen, die zij

als beroepsmilitair aanneemt, uitzicht hebben op de
mogelijkheid om een gezin te stichten. Dit moet, waar
de organisatie van een leger een veel grooter getal

sergeanten vraagt dan onderofficieren van hoogeren
rang, er toe leiden, dat, indien er geen georganiseerde

gelegenheid bestaat om de sergeanten in anderen over-

heidsdienst te doen overgaan, de onderofficieren het

grootste deel van hun diensttijd in den rang van ser-

geant doorbrengen en aan dezen rang na eenige dienst-

jaren een soldij verbonden moet worden, welke het

mogelijk maakt een gezin te onderhouden. Hierdoor
zullen de personeelsuitgaven voor de weermacht tot

een aanzienlijke hoogte stijgen en zal het onderofficiers-

korps een gemiddelden leeftijd bereiken, welke te

hoog is, om mede door den tragen gang der bevorde-

ring, met opgewektheid, bezieling en offervaardigheid

zijn taak te vervullen. De uitvoering van een capitu-

lanten-stelsel kan niet alleen door een militair depar-

tement geschieden, maar eischt medewerking der

overige departementen. Het capitulanten-stelsel is

uit te voeren door: 1° de militairen al dan niet na op-

leiding examen af te nemen voor de begeerde betrek-

king en hen na slagen op een lijst te plaatsen met
aanspraak, bij het ontstaan van vacatures, op aanstel-

ling in deze betrekking en 2° door voor sommige bur-

gerlijke overheidsbetrekkingen naast eischen van licha-

melijke geschiktheid en algemeene ontwikkeling, te

vorderen het met goed gevolg bekleed hebben van een

militairen rang. A. Lohmeijer.

Capitularia, verzamelnaam ter aanduiding van
de verordeningen, uitgevaardigd door de Merovin-
gische en Karolingische vorsten. Men onderscheidde:
1° capitularia legibus addenda,
welke toegevoegd waren aan de oude volksrechten

(leges) als aanvulling en die evenals deze personeele

werking hadden; 2° capitularia per se
scribenda, welke op zichzelf stonden met als

inhoud voornamelijk bestuursvoorschriften; ze hadden
territoriale werking; 3° capitularia misso-
r u m, welke als instructies medegegeven werden aan
de koninklijke boden (missi) naar hun ambtsgebied.
Bekend geweest is de verzameling van c. van Ansegis

(begin 9e eeuw); vgl. voorts de algemeene uitgave van
Boretius en Krause in: Mon. Germ. hist. (LL, sect.

2, dl. I en II 1883—1897). > Capitularium.
L i t. : Brunner, Deutsche Rechtsgesch.

(

2
I, 539 vlg.);

van der Heyden, Aanteekeningen (61-71). Hermesdorf.
Capitularium, afzonderlijke lijst of aanteeke-

ning in randnoten, in Bijbelhandschriften aangebracht,
betreffende de in de liturgie ter voorlezing gebruikte
stukken (capitula). •> Capitularia.

Capitulatie (Volkenrecht) heeft twee
beteekenissen: 1 ° overeenkomst tusschen gewapende
vijandelijke machten, waarbij speciale voorwaarden
voor overgave van een fort, versterkte plaats of oor-

logsschip worden vastgesteld, in tegenstelling met een
gewone overgave zonder meer. Het zijn zuiver militaire

afspraken en als zij daarboven uitgaan, niet bindend
voor het politieke gezag. Dat blijkt ook uit hun doel,

dat alleen hierin bestaat hopeloozen strijd en daardoor
vernietiging van levens te voorkomen. Art. 35 van het
Haagsche verdrag t.a.v. de wetten en gebruiken van
den oorlog te land zegt dan zonder aan te geven wat
onder capitulatie te verstaan is, dat de capitulaties,

welke tusschen de verdragsluitende partijen worden
gesloten, rekening moeten houden met de regelen van
de kriigseer. Zijn zij eenmaal vastgesteld, dan moeten
zij door beide partijen nauwgezet worden nageleefd.

Dat is ook een oud gewoonterecht. Anders levert het
een oorlogsmisdaad op. L. Janssens.

In de latere krijgsgeschiedenis zijn vooral bekend:
de capitulatiën van Metz (1870), Sedan (1870), Plewna
(1878), Paardenberg (1900), Port Arthur (1905).

Nijhoff.
Belg. Recht. De bevelhebber van een vesting,

die met den vijand zou capituleeren, alvorens al zijn

middelen tot verdediging te hebben uitgeput, of de
commandant van een gewapenden troep te velde, die

niet zou doen of in de canitulatie bepalen al wat plicht

en eer hem voorschrijven, wordt overeenkomstig art.

19—21 van het Wetboek van Mil. Strafrecht tot de
doodstraf alsmede tot de militaire degradatie verwezen.

V. Coppenólle.

N e d. Recht. Art. 84 W. v. Mil. Str. (1°) zegt:

Met den dood, levenslange gevangenisstraf of tijde-

lijke straf van ten hoogste 20 jaar, wordt gestraft

de militair, die in tijd van oorlog opzettelijk eenige

onder zijn bevel staande versterkte of bezette plaats

of post, ofwel de vloot of het leger of eenig deel daarvan
aan den vijand overgeeft of in ’s vijands macht doet of

laat overgaan, zonder daarvoor of daarbij alles gedaan
of bedongen te hebben, wat zijn plicht onder die

omstandigheden van hem eischte. Art. 85 W. v. Mil.

Str. (1°) bedreigt met dezelfde straffen hem, die

opzettelijk bij een gevecht met den vijand of in eene

door den vijand aangevallen of met aanval bedreigde

plaats of post zonder uitdrukkelijken last van of van-
wege den ter plaatse aanwezigen met het hoogste gezag
bekleeden militair het teeken van overgave geeft.

2° Capitulaties zijn verdragen door niet-Westersche

staten met Westersche staten gesloten, waarbij de
rechtspositie der vreemdelingen aldaar werd geregeld.

De benaming stamt van „capitula”, waarin de ver-

dragsbepalingen waren verdeeld (prof. Franqois).

Daar in de meeste niet-Westersche staten een op de
locale opvattingen gebaseerde wetgeving en recht-

spraak gold, konden deze niet worden toegepast op
de zich in die landen vestigende Westerlingen, voor
welke dan bij c. werd vastgesteld, dat zij eigen recht-

spraak, meestal uitgeoefend door hun consuls, zouden
hebben. Hetzelfde beginsel bestond bij conflicten

tusschen vreemdelingen en inboorlingen en dit laatste
werd door de betrokken staten vooral als voor hen
beleedigend beschouwd, in het bijzonder toen hun
rechtspraak niet meer zuiver godsdienstig bleef cn
zich aan de begrippen van moderne Europeesche
rechtspraak begon aan te passen. Ook begonnen de
Westersche staten in te zien, dat de consulaire recht-
spraak, waarin meestal geen juristen zitting hadden,
lang niet zonder fouten was. Zij waren, met voorbe-
houd van zekere garanties, niet tegen geleidelijke

afschaffing der c., welke van kracht waren in Turkije,

Egypte, China, Perzië, Siam, Spaansch-Marokko
en Abessinië.

T u r k ij e : de eerste c. had plaats bij het Fransch-
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Turksch verdrag van 1535; de bepalingen komen over-

een met een vestingsverdrag en reglementeerden een

reeds bestaand stelsel. De c. met Nederland geschiedde

in 1612 en 1680 cn werd bevestigd bij het Handels-

verdrag van 25 Febr. 1862. Sedert den Krimoorlog

(1856) trachtte Turkije tevergeefs wijziging inden

toestand te krijgen, hetgeen eerst gelukt is bij het

vredesverdrag van Sèvres (1920), hetwelk geheele

afschaffing der c. in Turkije voorschreef. Ook de bij

dat verdrag niet betrokken staten hebben, na de

invoering van moderne rechtspraak in Turkije, afge-

zien van de c.; Nederland deed dit bij verdragen in

1924 en 1928.

Egypte: hetzelfde stelsel bestond als in Turkije,

doch veranderde door de instelling der gemengde
rechtbanken, welke nog steeds bestaan en waarin ook

Nederland door een rechter is vertegenwoordigd.

China: de exterritorialiteit der vreemdelingen

was door verschillende verdragen erkend, met Neder-

lang door het verdrag van Tientsin van 1863; hooger

beroep voor de beslissingen der consulaire rechters

bestond bij den Raad van Justitie te Batavia. Voor
geschillen tusschen Chineezen en vreemdelingen

bestonden gemengde rechtbanken (Mixed Courts).

Sedert den Wereldoorlog wil China geen c. meer ver-

leenen en wenscht ook de bestaande c. af te schaffen.

1 Jan. 1930 verklaarde China de gansche exterrritoria-

liteit niet langer te erkennen; dit besluit is door vele

staten nog niet erkend.

P e r z i ë: de vroeger bestaande exterritorialiteit der

vreemdelingen is door Perzië in 1927 opgezegd. Perzië

waarborgt aan Ned. onderdanen rechtspraak door recht-

bank, ingesteld door ministerie van Justitie van Perzië.

S i a m : de vroeger bestaande exterritorialiteit

van vreemdelingen in Siam werd door dit land opge-
zegd na den Wereldoorlog. In een met Nederland
gesloten verdrag in 1925 werd bepaald, dat tot de
invoering der nieuwe rechtspraak de consulaire

ambtenaren het geding kunnen opeischen.

Spaansch - Marokko. De c. met Nederland
dateerde van 1752 en werd bevestigd in 1858. Voor de
intern, zone van Tanger is de c. afgeschaft bij intern,

regeling van 1923, waartoe Nederland op 1 Aug. 1925
toetrad.

A b e s s i n i ë : bij stilzwijgende toestemming
der Abessinische regeering gelden de consulaire

rechtbanken, ook voor Nederland sedert Handels-
verdrag van 30 Sept. 1926.

L i t.
:
prof. Fran^ois, Handboek van het Volksrecht

;

Pélissié du Rausas, Le régime des Capitulations dans
1’Empire Ottoman; Ferguson, De rechtspositie der Neder-
landers in China (1925) ;

Padoux, Statut des Etrangers
en Chine. v. Son.

Capitulum (Lat., = hoofdstuk, kapittel), >
Pericoop; > Kapittel. In de 1 i t u r g i e: 1° stuk,

deel van Schriftuurboek of psalm, en later (7e eeuw)
korte Schriftuurtekst in het koorgebed (uit het hoofd)

voorgedragen, tevoren „lectio brevis” genoemd; 2°

hoofdstuk uit den Regel, voorgelezen in het tweede
gedeelte („Officium capituli”) van den Priem, dat

werd gehouden in de kapittelzaal der kloosters of ka-

pittelkerken; 3° (afgeleid van 2°) het college der ka-

nunniken, en het convent der monniken. Louwerse .

Caplet, A n d r é, Fransch componist en diri-

gent, * 23 Nov. 1879 te Havre, f 23 April 1925 te

Parijs. C. is een der eigenaardigste vertegenwoordigers

van de impressionistische school; zijn muziek is uiterst

delicaat en mijmerend van stemming.

Werken: o.a. Messe~a trois voix (vrouwenkoor a

capella)
;
Le Miroir de Jésus (1924) voor sopraan, vrou-

wenkoor en strijkorkest met harp, in Nederland vooral

door toedoen van wijlen Evert Cornelis bekend geworden.

Cap Martin, kaap en herstellingsoord aan de

Fransche Riviera. De climatologische factoren hebben

’n bijzonder kalmeerenden invloed op het zenuwstelsel.

Capo, da, > Da capo.

Gapodistria (Capo d’Istria), plaats op een

eiland in de provincie Pola, aan den Noordkant van

Istrië (Italië; 45° 32' N., 13° 42' O.). 12 490 inw.

(1921). Scheepswerven, zouttuinen, visscherij, bad-

plaats. C. is het oude Justinopolis. Van 1278—1797

behoorde het aan Venetië. Na 1918 aan Italië. Heere.

Capo d’Istria, graaf, staatsman; * 1796 te

Corfu; emigreerde naar Rusland en werd een der ver-

trouwelingen van keizer Alexandcr I; vertegenwoor-

digde Rusland op het Congres van Weenen (1815). Hij

speelde later een rol bij de bevrijding van Griekenland,

werd daar dictator ;
in 1831 vermoord te Nauplia.

Caponnière, bomvrije uitbouw in vesting-

gracht, vóór, veelal los van, den hoofdwal, van voren

gedekt door een zwaar grondlichaam en bestemd om
daaruit zijdelings met geschut de gracht te bestrijken.

Eerste toepassing in de 18e eeuw door Wallrave (>
Oud-Pruisische bevestigingswijze), daarna in de poly-

gonale stelsels van De Montalembert en de > Nieuw-
Pruisische bevestigingswijze, door Brialmont, en in

19e eeuwsche Nederlandsche forten. H. Lohmeijer.

Caporali, C e s a r e, burlesk-satyrisch dichter,

schrijver van Capitoli, II viaggio di Pamaso, Vita di

Mecenate. * 21 Juni 1531 te Perugia, f 1601 te Cas-

tiglione bij Perugia.

Gezamenlijke uitg.

:

Rime di Cesare C.

(Perugia 1770). — L i t. : Pinetti, Vita e opere di C. C.

(Perugia 1897).

Caporetto, plaats in Italië (prov. Triëste) aan de

Isonzo. Ca. 1 250 inw. Heeft in den Wereldoorlog
bijzondere bekendheid verkregen. Na elf grootsch

opgezette Italiaansche aanvallen, die het Oosten-
rijksche front langzaam terug drukten, besloot het
Duitsch-Oostenrijksche opperbevel door een grooten
aanval den langzamerhand dreigend geworden toe-

stand zeker te stellen. Hierdoor ontbrandde de 12e

Isonzoslag of de slag van Caporetto. Op 24 Oct. 1917
vielen het 14e Duitsche leger (5 divisiën) en de Oos-
tenrijksche groep Krausz (4 Oostenrijksche en 1 Duit-
sche divisie) onder bevel van den Duitschen generaal

Otto von Below in het gebergte aan op het Italiaansche

front tusschen Tolmino en Flitsch over een breedte

van 20 km; algemeene richting op Caporetto. Op 27
October reeds bereikten de bondgenooten de vlakte

en kwamen zij in den rug van de meer Zuidelijk strij-

dende Italiaansche legers. Deze moesten daarop over-

haast terugtrekken. Mede door den gelijktijdigen aan-

val van de andere Oostenrijksche legers ontaardde

deze terugtocht spoedig in een wanordelijke vlucht,

die pas achter de Tagliamento tot staan kwam. Uit-

eindelijk konden de Italianen achter de Piave opnieuw
weerstand bieden. Zij verloren bij den terugtocht

60 000 gevangenen. v. Voorst.

Cappa of p 1 u v i a 1 e, > Koorkap.
Cappadocia (g e o g r. a n t.), uitgestrekt

landschap in Klein-Azië tusschen de Zwarte Zee en

het Taurus-gebergte, grootendeels wegens zijn schrale

vlakten onbebouwd. De bewoners waren in de Oudheid
bekend om hun luiheid en hun zedelijke minderwaar-
digheid. C., aanvankelijk een Perzische satrapie, was
moeilijk toegankelijk voor de Helleensche beschaving,
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werd 322 onafhankelijk en bereikte in de 2e eeuw zijn

bloeiperiode. De Romeinen veroverden het op Mithra-
dates en Tiberius maakte het tot provincie. Belang-
rijke centra waren: Melitene, Satala, Tyana. C. is

het teg. Caramanië. E. De Wade .

Kunst. De oudste kerkvorm schijnt de driesche-

pige basilica geweest te zijn (Andaval bij Nigde) of de
kleinere eenschepige kapel (Angkilise). De achthoekige

centraal, al of niet met den kruisvorm gecombineerd
(beschrijving bij St. Gregorius v. Nyssa), meestal

een koepel op dubbele zuilenrij dragend en omgeven
door een rondgang, is waarschijnlijk even oud (ca. 6e

eeuw). Jonger zijn de kerken op Latijnsch kruis (vooral

O. Cappadocië), die wat dak- en tamboerconstructie

betreft, op Armccnschen invloed duiden. Meer naar

het W. vereenigt zich met den Armeenschen nog de

Byzantijnsche vorm. De kerk van Kanle Kilise bijv.

staat op een vierkant met ingeschreven kruis, koepel

op vier pilasters, binnenbogen in de conchen. De
wanden zijn bij al deze bouwwerken eenvoudig-streng

(groote, nauwkeurig gezaagde blokken). Op ongeveer

dezelfde grondplannen zijn de rotskerken gebouwd,

maar er bestaat ook in Boven-Mesopotamië een bouw
op rechthoekig grondplan, waarbij net schip op den

breeden kant ligt en waarvan het gewelf loodrecht op

de as der kerk staat (Goerëme). Zoolang geen Armeen-
sche of Syrische invloed in het spel is, zijn deze kerken

uitwendig zeer sober versierd (de meeste zorg is aan het

portaal besteed). Bekend om hun schilderingen zijn

Göreme (tusschen Oergoeb en Nevshehir), Ma<;an,

Qans, In, Zilve, Potamië. Op enkele na zijn de schil-

deringen van na den Beeldenstrijd (10e—13e eeuw)

en geven zij, naast rijke bloemversieringen, voorstel-

lingen uit het leven van Christus en (minder vaak)

van de heiligen. De hoofdfiguren zijn ten voeten uit

of in medaillons gegeven. De vertelling dezer fresco’s

is sterk anecdotisch en vervuld van gegevens uit de

apocryphen. Sinds de 11e eeuw, onder invloed van
Byzantium, wordt de kunst meer theologisch en litur-

gisch. Deze kunst is een belangrijk voorbeeld van de

Oostersche kloosterkunst. Iconographisch komen de

fresco’s met den Codex Rossanensis, Rabulascodex

enz. overeen. Deze iconographie heeft (door kloosters

en Cappadocische kunstenaars) invloed op de icono-

graphie van het Westen.
L i t. : Strygowski, Kleinasien, ein Neuland der Kunst-

geschichte (1903) ;
Ramsay en Bell. The thousand and

one Churches (1909)

;

de JerphanionS.J.,Une
nouvelle province de
1’art byzantin. Les égli-

ses rupestres de Cappa-
docie (sinds 1925 aan
het verschijnen).

Knipping.

Cappa magna,
ruime mantel met
sleep (cauda), van vo-

ren open, overdekt

met een groote kap
(des winters), van
bont; teeken (sinds

de late M.E.) van
waardigheid van kar-

dinalenen bisschoppen

en, als privilegie, van
andere prelaten en

Kardinaal in cappa magna. (beperkt) van kanun-

niken. Voor kardinalen van roode zijde (paars in de

Vasten enz.), voor anderen van eenige paarse stof

(religieuzen behouden de kleur hunner Orde
;
voor

de Franciscanen is deze grijs). Louwerse .

L i t. : Braun, Liturg. Gewander (Freiburg i. Br.).

Capparidjiceeën, Kapperstruikgewassen.
Capparis, > Kapperstruik.

CappeUa Greca is in de Romeinsche catacomben
een ruimte van het Priscilla-coemeterium, met drie

absisvormige uithollingen. De geheele ruimte beslaat

een oppervlak van 6,98 x 2,24 m en dankt haar naam
aan twee Grieksche inschriften, welke daar gevonden
werden. Langs de muren bevinden zich symbolische
voorstellingen, welke zeer waarsch. betrekking hebben
op de bevrijding der ziel (Suzanna, Jongelingen in den
vuuroven, enz.). Boven een der absiden bevindt

zich de bekende en om haar symbolische beteekenis

zeerbetwiste> Fractio panisJ(Broodbreking).Amppi^.

Cappclla Pontificia of C. papale, 1° kapel in

pauselijk paleis; 2° de pauselijke zangerskapel (c.

musicale papale); 3° de feestelijke godsdienstoefe-

ningen, verricht door den paus
;
4° naam, waaronder

de geestelijke en wereldlijke waardigheidsbekleeders

en dienstdoende personen worden samengevat, die aan

de feestelijke godsdienstoefeningen, door den paus ver-

richt, deelnemen (kardinalen, patriarchen, troon-

assistenten van den paus, de vier Fiocchetti-prelaten,

aartsbisschoppen en bisschoppen, protonotarii aposto-

lici, abten en prelaten nullius dioec., de generale over-

sten van Orden, de auditores der Rota en andere

dienstdoende waardigheidsbekleeders der Romeinsche

Curie).

Cappclle, Jan van de, schilder, * 1624 te

Amsterdam, f 1679 aldaar. Hij had een groote laken-

ververij en beoefende schilderkunst slechts als lief-

hebberij. Ondanks dat geldt hij als de grootste marine

schilder van Holland. Zijn stukken munten uit door

het prachtige lichtspel op water en wolken; zijn sterk

gebouwde evenwichtige composities accentueeren

de voorname rust, die al zijn doeken kenmerkt. Hij

was waarsch. leerling van S. de Vlieger. Hij bezat

een groote kunstverzameling en was zeer vermogend.

Zijn werken zijn betrekkelijk zeldzaam (bijna uitslui-

tend zeestukken, ook enkele winterlandsch.) en meest

in buitenl. bezit (Engeland), slechts één marinestuk

in Rijks Museum en één winter in Mauritshuis.

L i t. : Bode, Holl. u. vkim. Malerschulen (1917) ;
v.

Wurzbach, Nied. Künstlerlex. Schretlen.

Cappellebrouck, > Kapellebroek.

Cappcllo, Bernardo, Ital. dichter, * ca.

1600 te Venetië, f 1566 te Rome. Zijn R i m e of

C a n z o n i worden gerekend tot de lieftalligste wer-

ken uit de 16e eeuw.

Cappenberg (bij Munster), eerste Premonstra-

tenser abdij in Duitschland; door den H. Norbertus

1122 gesticht; 1803 opgeheven; de leden der abdij

behoorden tot den adelstand.

Capponi, G i n o, markies, Ital. geschiedschrij-

ver en politicus. * 14 Sept. 1792 te Verona, f 1876

aldaar. In 1839 blind geworden; in 1848 werd hij

minister-president van Toscane, doch nam ontslag

na 40 dagen, omdat hij wegens zijn gematigdheid bij

de radicalen verdacht was geworden. Na de omwente-
ling van 1859 was hij gedurende eenige maanden voor-

zitter van de Consulta di Stato, dan lid van de con-

stitueerende vergadering van Toscane. Hij was een

der edelste figuren onder de bewerkers van de Italiaan-

sche eenmaking. Medestichter van het Archivio

storico italiano.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Werken: Storia della reppublica’
P

di*Firenze (2 dln.

1875, 3 dln. 31888). — U i t g. : Scritti editi e inediti,

door Tabarrini (2 dln. 1877) ;
Lettere, uitg. door Carraresi

(6 dln. 1882—1890). — L i t. : M. Tabarrini, G. Capponi,

i suoi tempi e i suoi amici (Florence 1879) ;
A. von

Reumont, Gino Capponi, ein Zeit- und Lebensbild

(Gotha 1880). Ulrix.

Capra, > Geit.

Capra, Marcello, Italiaansch uitgever op

muziekgebied, * 27 April 1862 te Turijn. C. stichtte

in 1896 de Edizione Marcello Capra, thans de N.V.

Societa Tipografico-Editrice Nazionale, en geeft sedert

1899 het tijdschrift Santa Cecilia uit.

Capranica, 1° Domenico, kardinaal, een

der gewichtigste en edelste kerkvorsten van zijn tijd;

* 1400 te Capranica, f 1458 te Rome. C. werd in 1423

of *26 door paus Martinus V tot kardinaal benoemd;

vanaf 1425 was hij bisschop van Fermo. Was gouver-

neur van Perugia onder Martinus V en had groot

aandeel in de hervorming der kloosters tijdens Euge-

nius IV en in de besprekingen over de hereeniging

met de Grieken. Ook tegen de Turken onder Nicolaas V
en Callistus III trad hij op den voorgrond. In 1453

gezant bij Alfonso van Napels. Reeds in 1447 en 1455

kwam hij ernstig in aanmerking voor de pauskeuze.

In 1458 tijdens de onderhandelingen over zijn keuze

stierf hij.

L i t. : M. Catalanus (Fermo 1793) ; C. Eubel, in

Röm. Qschr. (17, 1903, 273-292).

2° L u i g i, Italiaansch dichter en romanschrijver,

* 1821 te Rome, f 1891. C. was een zoon van markies

Bartolomeo Capranica en diens vrouw Flaminia,

geb. vorstin Odescalchi. Eerst lid van de Edel-

garde van paus Pius IX en, na 1848, partijganger van

het Risorgimento. Hij schreef eerst in Manzon iaan-

schen stijl, dan in den trant van A. Dumas den Ouderen.

Werken: I misteri del biscotino (1857) ; Giovanni

delle bande nere (1858) ;
La congiura dl Brescia (1862)

;

Fra Paolo Sarpi (1863) ;
Donna Olimpia Pamfili (1868)

;

I moderni farisei (1871); Maschere santé (1872); La
contessa di Meizo (1872) ;

Racconti (1877) ;
Papa Sisto

(1877) ; Re Manfredi (1884) ;
Maria Dolores (1887).

Ulrix.

Caprara, Giambattista, kardinaal, nun-

tius in Luzem en Weenen. * 1733 te Bologna, f 1810

te Parijs. Als nuntius weet hij een volkomen breuk

tusschen Jozef II en Rome te voorkomen. Om zijn

meegaandheid werd C. door Napoleon aan Pius VII

gevraagd, om, voorzien van buitengewone volmachten,

in Fr. het Concordaat van 1801 uit te voeren. Vrees

voor conflicten maakte C. daarbij zeer toegeeflijk;

1805 aartsbisschop van Milaan. V. Claassen.

Caprcae (insulae), Rom. naam voor > Capri.

Capreolus, » Herten.

Capreolus, Jo hannes. Dominicaan, theo-

logant. Sedert 1409 professor te Parijs, f 7 April 1444

in het Dominicanenklooster van Rodez. Was de beste

verdediger en commentator van St. Thomas’ leer in de

15e eeuw, vandaar genoemd „vorst der Thomisten”.

Werken: Libri defensionum theologiae divi doc-

toris Thomae de Aquino in libros Sent. (Venetië 1483 ;

Tours 1900—’08). — L i t. : Scriptores Ordinis (I, 795

vlg.) ;
J. Ude, Doctrina Capreoli de influxu Dei in actus

voluntatis humanae (1904).

Caprera, eiland ten N. van Sardinië (41° 15' N.,

9° 30' O.), behoorend tot Italië. Geb. pl. van Garibaldi.

Capri, mooi eiland bij de prov. Napels, 5 km van

de kust (42° 14' N., 11° 15' O.). Opp. 10,4 km2
,
ca.

7 500 inw. De Monte Solaro gaat tot 589 m hoogte.

Dr zijn steile kalkrotsen en vele klippen. Weinig land-

bouw (Zuidvruchten, olijfolie en wijn) wegens gemis

aan water. Veel vreemdelingenverkeer en bezoek aan

Capri.

de > Blauwe Grot. Het stadje ligt op 175 m hoogte

en heeft ong. 5 000 inw. Anacapri ligt op 275 m. Hier

verbleven keizer Augustus en Tiberius. Een der oudste

Grieksche nederzettingen (Capreae). Heere.

Lit.

:

Furchheim, Bibliogr. der Insel C. (

21916).

Capri, Giovanni, internuntius te Den Haag,

1874— ’79. Voordien werkzaam aan de nuntiatuur te

Weenen. f 1890 te Rome.
Lit.: P. Goulmy, ’s Pausen Diplomatie en de Neder-

landen (1917).

Capriccio, in het algemeen een compositie van

luchtig en schertsend karakter. In de 16e eeuw een der

vele compositievormen, welke de sonate en suite

voorbereidden. Evenals het ricercar, de fantasia en

de canzona stamt het c. oorspronkelijk uit de vocale

muziek.
Capricornus (Lat.), > Steenbok (sterrenbeeld).

Caprifoliaceeën, > Vlierachtigen.

Caprifolium, > Kamperfoelie.

Caprimulgus, > Nachtzwaluw.

Caprinezuur of nonaancarbonzuur
komt gebonden in verschillende natuurproducten

voor o.a. in boter, zgn. Limburgsche kaas, levertraan

en cocosvet. Uit deze laatste stof wordt het door

verzeeping verkregen. Formule: CH3 (CH2)8 COOH,
is een witte kristallijne massa met een brandenden

smaak, vooral in de warmte sterk naar zweet ruikend;

smeltpunt 31,3°; kookpunt 268,4°. De esters hebben

den aangenamen geur van fruit en worden in de essence -

industrie gebruikt. Hoogeveen.

Capriola (Ital.), danstechnische term: het op-

springen, waarbij één voet of beide, zonder ze te

kruisen, battements (trillende bewegingen) uitvoeren.

Voor het eerst uitgevoerd door Camargo met gekruist

over elkaar slaan der beide voeten, „capriola in-

trecciata” genaamd, waarvan de benaming „entrechat”

werd afgeleid. Terlingen-Lücker.

Capriolc (< Italiaansche capriola = bokke-

sprong) is een kunstmatig geleerde sprong van een

paard (schoolsprong), waarbij het met vier beenen

tegelijk van den grond springt en daarna heftig met

de beide achterbeenen achteruit slaat.

Caprivi, Leo, graaf von (1891), Duitsch

officier en staatsman, opvolger van Bismarck als

rijkskanselier. * 24 Febr. 1831 te Charlottenburg,

f 6 Febr. 1899 te Skyren (Brandenbimg). C. trad 1849

in Pruis, legerdienst, en had zich nooit met staatkunde

opgehouden, toen Willem II hem op 20 Maart 1890

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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in plaats van Bismarck tot rijkskanselier benoemde.
Zijn bewind was weinig gelukkig. Op diplomatisch
gebied liet hij na het defensief verdrag van 1887 met
Rusland te vernieuwen; zijn vrijhandelsgezinde poli-

tiek maakte de agrariërs tot zijn vijanden en zijn

amnestiemaatregelen voor de sociaal-democraten
hadden alleen als gevolg hun propaganda intenser te

maken. Op 26 Oct. 1894 werd hij ontslagen.
L i t. : Gothein, Reichskanzler Graf C. (1918).

V . Houtte.
Capronzuur of pentaancarbonzuur

komt in vele natuurlijke vetten en aetherische oliën

voor o.a. in cocosvet, koemelk en geitenmelk (de naam
is hieraan te danken, Lat. capra = geit). Het wordt
verkregen naast azijnzuur en boterzuur bij de vergis-

ting van suiker, melasse, stijfsel, enz. en vormt een
belangrijk nevenproduct bij de boterzuurfabricatie.

Capronzuur, formule C^CH^COOH, is een kleur-

looze olieachtige vloeistof, die bij —18° vast wordt
en bij.—2° smelt, kookpunt 205°; ze smaakt brandend
en ruikt naar zweet. De aethylester ruikt naar ananas
en wordt bij de bereiding van essences gebruikt.

Hoogeveen.
Caprotina, bijnaam van de Romeinsche godin

Iuno; Nonae Caprotinae is de naam van een oud
feest van de vruchtbaarheid der vrouwen.
Caprylzuur of heptaancarbonzuur

heeft evenals caprinezuur en capronzuur een onaan-
genamen zweetachtigen reuk en komt gebonden voor
in boter, cocosnotenolie en verschillende aetherische

oliën. Formule: CH3(CH2)6COOH, smeltpunt 16°,

kookpunt 237°. De aethylester ruikt naar ananas
en wordt bij de bereiding van essences toegepast.

Hoogeveen.
Capsa, of capsula (Lat., = doos, doosje;

in de Oudheid ook: kast en kastje), oude liturgische

naam voor ciborie en pyxis, ook voor hostiedoos,
reliekschrijn, Evangelieschrijn, enz. De Romeinen
gebruikten de c. (van hout, ivoor of metaal) voor het
bewaren van handschriften, parfums, toiletartikelen.

Capsa (teg. Gafsa), zeer oude stad in Numidië,
versterkte plaats van Iugurtha, in 106 door Marius
ingenomen, werd municipium onder Hadrianus,
later colonia. Archeologische ruïnen: o.m. zegeboog.
L i t. : Bodereau, La Capsa ancienne (1907).
Capsarius (Lat.), 1° Romeinsche slaaf, die de

kinderen naar school begeleidde en de capsa
droeg. 2° Beambte, die de kleeren bewaarde in de
publieke baden.
Capsella, -> Herderstaschje.

Capsicum, geslacht van nachtschadeplanten.
Sommige C. dienen als sierplant, andere als groente.
Capsicum airnuum, > Spaansche peper.

Capsicum-tineturen worden gebruikt bij

de bereiding van vsch. rheumatiek- (o.a. thermogène-
watten), kiespijn- en haargroeimiddelen.
Capsien of Capsa-periode is een onder-

afdeeling van het jong-Palaeolithicum in Klein -

Afrika. Zoo genoemd naar de plaats Gafsa (in de Oud-
heid Capsa).

Capsula, > Gewrichtskapsel; > Vrucht; > Capsa.

Capsules worden in de g e n e e s k. de hulsels
genoemd, die gevuld met geneesmiddelen ingenomen
worden. Men onderscheidt ouwelcapsules, cachets
(doosjes van verstijfseld tarwemeel), en gelatineuze c.,

die ei- of kokervormig zijn en soms met formaline
gehard of met salol bedekt worden om ze onoplosbaar
n de maag, maar opl. in den darm te maken. Hillen.

Captatie (N e d. en Belg. Recht). Bedoeld
is het bejagen van iemands erfenis, door het aanwenden
van sluwe middelen. Als dusdanig is c. door het B. W.
niet meer voorzien: wegens c. kan alleen dan een be-
schikking worden vernietigd, wanneer de aangewende
middelen zijn te beschouwen als > bedrog, en het
bewezen is, dat de schenker of erflater, ten gevolge
daarvan, anders heeft beschikt dan hij voornemens
was te doen. Het bedrog moet niet noodzakelijk uit-
gaan van den begiftigde zelf (art. 940 en 1357 Ned.
B. W.; art. 1109 en 1116 Belg. B. W.).
L i t. : Kluyskens, Schenkingen en Testamenten

(Gent 1930, 56-58). Y. Dievoet.

Captatio benevolentiae (Lat.), het jacht
maken op welwillendheid; aldus wordt het begin van
een redevoering of geschrift genoemd, waarin de
spreker of schrijver op de welwillendheid van hoorders
of lezers een beroep doet.

Captier, Ludovicus Raphael, priester

van de Dominicaansche Derde Orde der Pères Enseig-
nants. * 1830 te Tarare, f 25 Mei 1871 te Parijs. Trad
10 October 1852 te Flavigny in de Derde Orde, waar
hij onder leiding stond van p. Lacordaire, stichtte

1863 het S. Albertus-college te Arcueil. Werd door de
Parijsche Commune met meerdere andere priesters

vermoord. Lambermond.
Capua, stad in de Ital. provincie Napels, in de

vruchtbare Campagna (41° 9' N., 14° 13' O.). 13 220
inw. (1921). Aartsbisschopszetel. Oude brug over de
Volturno. Voornaamste ruïne: amphitheater (een der
grootste uit de Oudheid), thermen.
Capua was na den val van Cumae in de Oudheid

de voornaamste stad van Campania; 600 door de
Etrusken gesticht, door de Samnieten gekoloniseerd,
kwam in de 4e eeuw onder Rome en werd van toen af

bekend om de weelderige en verwijfde leefwijze zijner

inwoners. Door de Romeinen verwoest in den 2en
Punischen oorlog om zijn tegemoetkomende houding
jegens Hannibal, die er in 216 overwinterde. Onder
het keizerrijk kwam de heropbloei van C., dat o.m.
een centrum werd van gladiatorengevechten. In 456
werd het door Geiseric en later door de Longobarden
vernield.

In 856 werd C. een Longobardisch vorstendom. In
1058 kwam het aan de Noormannen. Ten slotte kwam
het onder Napels. E. De Waele/Heere.

Lit.

:

Beloch, Campanien
(
21890).

Capuana, L u i g i, Ital. romanschrijver en
criticus, * 27 Mei 1839 te Mineo (Sicilië), f 29 Nov.
1915. Met Verga is hij de voornaamste vertegenwoor-
diger van de veristische richting.

Werken: Romans: Giacinta (1879); Profumi(1890);
Le appassionate (1893) ; Le paesane (1894) ;

Fausto
Bragia (1896) ;

La sfinge (1897) ;
Nuove paesane

(1900) ;
II decameroncino (1901) ;

II marchese di Rocca-
verdina (1901) ; Coscienza (1905) ;

La voluttè, di creare
(1911). C r i t i e k : Studi sulla letteratura contem-
poranea (3 dln. 1879—1887)

; Libri e teatro (1892)

;

LTsola dol sole (1898) ; Cronache letterarie (1899). —
Lit.: A. Pellizari, L’arte di L. Capuana (Florence 1921).

Capuchon (Fr.) kap, die vastgenaaid op mantel of
cape, als hoofdbedekking kan dienen.

Capuciati, leden van een godsdienstig-sociale
beweging uit de 12e eeuw (ca. 1183) in Frankrijk, welke
zich ten doel stelde den veelvuldig verstoorden
VTede te herstellen en te bewaren. Hun naam ontleenen
zij aan hun witte mantelkap (kovel), waarop een
beeld van Maria stond, zooals hun stichter, de timmer-
man Durand, dat in een visioen zou gezien hebben.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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In het begin droeg deze beweging een onschuldig
karakter, maar keerde zich later tegen geestelijke en

wereldlijke overheden. Zoodoende werd zij tot ketterij

verklaard en met geweld onderdrukt. J. v. Rooij.

Capucinessen . 1° Capucinessen-
Clarissen zijn een tak der Tweede Orde van St.

Franciscus, volgen den eersten regel der H. Clara

en gebruiken daarbij zoo ver mogelijk de constitutiën

en de kleeding der Gapucijnen. Het doel van deze orde
is: arm, streng en contemplatief leven. Ze is in 1538
door de Eerbiedwaardige Laurentia Longa te Napels
gesticht. Weldra waren haar kloosters over geheel

Italië verspreid; ook in Spanje, Frankrijk en Duitsch-
land kreeg ze bloeiende nederzettingen. Na de Fr.

Revolutie en andere vervolgingen der 19e eeuw, zijn

de Capucinessen in die landen weer tot bloei gekomen.
Nu hebben ze 2 kloosters in Nederland: te Vaals
(1902—1905 te Simpelveld) en te Duivendrecht
(1919—1927 te Amsterdam). Eenige Capucinessen-
kloosters zijn afhankelijk van den min. -generaal der
Capucijnen, de meeste echter van den bisschop van
het diocees waar ze wonen. Ieder klooster staat op
zich zelf onder een abdis, met eigen noviciaat; er zijn

slotzusters en buitenzusters. Uit deze Orde kwamen
voort: de H. Veronica Giuliani, de Z. M. Magdalena
Martinengo en verscheidene Eerbiedwaardigen.

2° Capucinessen-Tertiarissen, met
minder strenge observantie, kortweg Capucinessen
genoemd. Het zijn leden der reguliere Derde Orde
van St. Franciscus, door Capucijnen gesticht of her-

vormd, met constituties naar de constituties der Capu-
cijnen samengesteld. Verscheidene kloosters dezer
Capucinessen bestaan nog in Italië, Frankrijk, Duitsch-
land en Spanje. Ze komen in de eerste helft der 17e
eeuw al voor.
L i t. : Lcx. Theol. u. Kirche (V 1933, 817) ;

M. Heim-
bucher, Die Orden u. Kongregationen der Kath. Kirche
(I 31933, 824). p. Placidus .

Capucijnen (Ordo Fratrum Minorum S. Francisci

Capucinorum, O.M. Cap.) zijn de jongste der drie

zelfstandige takken van de Eerste Orde, in 1209 door
den H. Franciscus gesticht.

I . A) Geschiedenis. In het begin van de eerste
periode hunner geschiedenis (1525—1619) was
met den drang naar kerkhervorming, ook die naar
kloosterhervorming algemeen. Van de Minderbroeders

-

Conventueelen scheidden zich in 1517 de Mind.-
Observanten af, bij wie echter in het begin verschillen-

de richtingen van Observantie en ook hier en daar
gemis aan tucht bleef bestaan. Zoo verliet in 1525
Mattheus da Bassi de Mind. -Observanten
en met verlof van paus Clemens VII beleefde hij in een
kluizenarij den regel van St. Franciscus in zijn volle

strengheid, mocht prediken, en baard en spitse kap
(capuccio) dragen in afwijking der Mind. -Observanten;
jaarlijks moest hij bij hen op het kapittel verschijnen.

Mattheus wilde geen nieuwe orde, wel echter Lodewijk
van Fossombrone, die met velen hem uit de Mind. -Obs.
gevolgd was

;
hij is de e i g e n 1 ij k e stichter

der Capucijner Orde. Den 3en Juli 1528 keurde Clemens
VII door de bulle „Religionis zelus” (stichtingsbrief

der Orde) de Orde der „Broeders Eremieten” goed,
met een vicaris-generaal aan het hoofd, die stond onder
den minister-generaal der Mind. -Conventueelen; wel-
dra noemde men hen Capucijnen. In Camerino
stond hun eerste klooster. De toevloed van nieuwe
leden, vooral uit de Mind.-Observ., was zeer groot.

Lod. van Fossombrone, die vicaris-generaal was,

wilde in de nieuwe Orde behalve beschouwend leven

en koorgebed, bijna uitsluitend werkzaamheden der
leekebroeders

;
hij was tegen studie, maar wel voor

prediking, hetgeen echter tot dwalingen leidde.

Daarom wilden anderen de prediking meer voorop-
zetten, en een degelijke studie der theol. en schriftuur,

wat dan ook onder de leiding van Bernardinus
van Asti in de constituties van 1536 werd vast-

gelegd en geregeld; deze constituties zijn bij alle ver-

anderingen de grondslagen en het karakteristiek der
nieuwe Orde gebleven. In 1535 had zij 40 kloosters

en 500 leden.

Door het uittreden van Mattheus da Bassi, van Lod.
van Fossombrone en door den afval van O c h i n o,

allen gewezen vicarissen-generaal, was er een tijd

gevaar voor de opheffing der nieuwe Orde. Ze bleef

toch in Italië bloeien, al mocht ze vanaf 1537 zich

daarbuiten niet vestigen. Na opheffing van dit verbod,
kwamen de Capucijnen in 1574 in Frankrijk, vandaar
in 1578 naar Spanje, in 1581 naar Zwitserland, in 1585
naar de Nederlanden, en van hieruit naar Rijnland -

Westfalen. Terzelfdertijd vanuit Italië naar Zwitser-
land, Z. Duitschland, Oostenrijk en Bohemen. In 1619
werd de Orde onafhankelijk onder een minister-gene-
raal; ze telde toen 40 provinciën en 14 846 leden. De
oorspronkelijke Franciscaansche strengheid oefende de
groote aantrekkingskracht uit; uit alle kringen en
standen, zelfs uit de hoogste trad men tot de nieuwe
Orde toe.

Hun streven was vóór alles zelfheiliging, maar tevens
zielzorg op allerlei gebied. De Capucijnen waren voor
de Kerk een zeer krachtige hulp bij het werk der Contra-
Reformatie: door hun voorbeeld en hunne volks-
prediking, Vasten- en Adventspredikaties, catechis-

mus-onderricht, door hun vaste preekbeurten (staties

in de kerken der steden, het 40-urengebed (hetgeen
sinds Joseph van Fermo den vorm van volksmissie
kreeg), dat door de Capucijnen in Frankrijk en de
Nederlanden verspreid werd (in 1625 te Breda).
Ze waren verder werkzaam als leger- en vloot-aalmoe-
zeniers (vooral in de Turksche oorlogen) en niet

zelden met diplomatieke zendingen door Kath. vorsten
belast; ook op sociaal-charitatief gebied, o.a. ver-
pleging van pestlijders, hadden ze groote verdiensten.

Door hunne ascetische en polemisch-theol. geschriften

droegen ze veel bij tot verdieping van het godsdienstig
leven en tot bestrijding der dwalingen. In dezen tijd

begonnen ook reeds hun missiën buiten Europa o.a.

op de Aziatische kusten der Middellandsche Zee en in

Brazilië.

In de tweede periode (1619—1790) breidde
de Orde door de gunst der vorsten en der bevolking
zich nog sterker uit, o.a. in 1627 naar Hongarije, in

1670 naar Polen. Het hoogste punt bereikte de Capu-
cijner Orde in 1754; toen waren er 63 provinciën,

1 716 kloosters en 32 821 leden. Onder de Verlichte

Despoten trad het verval der Orde in; ze werd gedeel-

telijk afhankelijk van de wereldlijke macht, werd veel

bespot en belasterd.

Geheel de 17e eeuw toonde de Capucijner Orde een
sterken bloei en intense werkzaamheid, die in de
vorige eeuw begonnen was. Onder de leiding van haar
kardinaal-protector Ant. Barbarini werden
de constituties der Orde in 1643 herzien; het bestuur
werd opnieuw geregeld en ook de hoogere studiën,

die 7 jaren duurden. De C. hadden hierbij geen vast
systeem; zoowel St. Thomas, Duns Scotus, St. Bona-
ventura als het systeem der Jezuïeten werden gevolgd

;

VI. 26
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zeer velen waren eclectici. De zielzorg onder allerlei

vorm kwam tot hoogen bloei, o.a. het werk der retrai-

ten; hun apost. werk kwam vooral ten goede aan

de volksklassen. Had in Duitschland meer de volks-

prediking het overwicht, in Frankrijk en Italië meer

de klassieke welsprekendheid; vanaf 1743 zijn de

Capucijnen apost. predikant aan het pauselijk hof.

Gelijk de zielzorg, zoo waren ook hunne ascetische

theol. geschriften meer op de practijk berekend. Daar-

door behoorden de C. tot de krachtigste bestrijders

der Hervorming in Frankrijk, Duitschland, de Neder-

landen, Groot-Brittannië,’ Ierland en Zwitserland;

en later van het Jansenisme, Quietisme en staats-

absolutisme.

De buitenl. missiën breidden zich in deze periode

sterk uit: in Canada, Noord-, Centraal- en Zuid-

Amerika, Syrië, Palestina, KL Azië, Rusland, Perzië,

Voor-Indië, Tibet, Guinee, Kongo. Père > Joseph

(Son Éminence grise) stichtte verscheidene Capucijner

missiën in het Nabije Oosten en in Amerika. De

missionarissen waren bijna allen Fransche, Spaansche

en Italiaansche Capucijnen.

In het eerste gedeelte der derde periode
(1790—1934) werd de Capucijner Orde evenals haar

buitenl. missiën grootendeels vernietigd in de ver-

volgingen der Fr. Revoluties, van Napoleon I, van de

latere regeeringen van Frankrijk, Italië, Spanje,

Pruisen en Rusland. In 1888 had de Orde slechts

7 628 leden.

Echter ca. 1880 zette de bloei der Orde onder

bekwame min.-generaals opnieuw in; Egidius
van Cortona legde hiervoor de grondslagen

en zijn opvolger Bernardus van Ander-
matt (1884—1908) bouwde krachtig en met zeer

groot succes hierop voort. Men stichtte Seraphijnsche

seminaria voor toekomstige leden der orde, bracht de

hoogere studiën tot bloei. In 1911 werd een intern,

college voor de vorming van lectoren en missionarissen

te Rome gesticht, en in 1930 een instituut voor Ordes-

geschiedenis (collegio di S. Lorenzo da Brindisi)

te Assisi. Vele werken verschenen, vooral op ascetisch,

theolog. gebied, en in belangrijke mate Ordesgeschie-

denis. Tot steun der parochiegeestelijkheid begonnen

de C. weer hunne volle werkzaamheid in de zielzorg

ook onder nieuwe vormen te ontplooien. Sinds Leo XIII

in 1882 de wereldlijke Derde Orde hervormde, brachten

de Capucijnen haar mede tot grooteren bloei; begin

1934 behoorden onder de jurisdictie der Capucijnen

10 257 afdeelingen der wereldlijke Derde Orde met

1 173 233 leden. In vele provinciën zijn aan die afdee-

lingen charitatieve en sociale instellingen ver-

bonden.
De Capucijner Orde bracht 6 heiligen voort, 11 zali-

gen, en van velen is het proces der zaligverklaring

ingeleid. Acht leden der Orde verkregen het kardina-

laat; verder waren er nog zeer vele kerkelijke hoog-

waardigheidsbekleeders

.

Begin 1934 had de Capucijner Orde 64 provinciën

en commissariaten, 936 kloosters en kospitiën en

12 707 leden.

De buitenl. missiën begonnen eveneens ca. 1880

opnieuw te bloeien. Het St. Fideliscollege (1841)

werd in 1883 vervangen door het Instituut voor Capuc.

missiën in het Oosten (Balkan en Aziat. Middelz.-

gebied); later verordende de min. -generaal Bern. van

Andermatt, dat iedere provincie der Orde een eigen

missiegebied zou verzorgen. Daardoor werd voorgoed

de opbloei der missiën verzekerd. Begin 1934 werkten

over 50 missiegebieden verspreid 1 308 Capuc. missio-

narissen.

B) Bestuur. De Capucijnen hebben den regel van
St. Franciscus (29 Sept. 1223 door Honorius III

goedgekeurd), diens Testament met de regelverkla-

ringen van Nicolaas III en Clemens V; verder eigen

Constituties, nog in 1926 herzien, en de verordeningen

van het generale kapittel der Orde, dat om de 6 jaren

bijeen komt. Dit kiest het nieuwe bestuur der Orde,

dat bestaat uit een minister-generaal met 6 generale

definitoren (raadslieden), het definitorium generale

vormend, die te Rome moeten wonen. Ze vormen het

dagelijksch bestuur der Orde, die verdeeld is in be-

stuursgebieden: provinciën en provinciale of generale

commissariaten. Elke provincie wordt bestuurd door

een minister-provinciaal met 4 provinciale definitoren,

die om de 3 jaren aftreden in het provinciale kapittel,

dat de nieuwe oversten kiest en verordeningen kan

maken voor eigen provincie. Het nieuwe definitorium

provinciale benoemt de oversten (gardiaan) der

kloosters, e.a.; het heeft het dagelijksch bestuur der

provincie en van de missie, aan de zorg der provincie

toevertrouwd. Hetzelfde geldt van de provinciale of

generale commissarissen, die bijgestaan worden door

2 of 4 assistenten; deze commissariaten groeien vaak

geleidelijk tot prov. uit, en zijn altijd nog meer afhan-

kelijk van het definit. generale. Elke provincie en

commissariaat heeft gewoonlijk eigen noviciaat,

hoogere studiën en seraphijnsch seminarie. De Capu-

cijnen volgen het Romeinsche missaal en brevier met
het feesteigen der Orde. Sinds 1714 is Maria Onbevlekt

Ontvangen patrones der Capucijner Orde.

L i t. : Bullarium . . . Capucinorum (I-X 1740—1883);

Annales O.M. Cap. (I-IV 1632—1885). Practisch voort-

zetting van beide werken door de tijdschriften : Ana-
lecta O.M. Cap. (sinds 1884) en Collectanea Franciscana

(sinds 1931) ;
Bibliotheca scriptorum Cap. (1608—1852)

;

Lexikon f. Theol. u. Kirche (V 1933, kol. 808 vlg.)

;

M. Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen der

Kath. Kirche (I
31933, 724 vlg.); Liber Memorialis O.M.

Cap. (1928) ;
Descriptio geograph. et statistica O.M. Cap.

(1929) ;
Rocca da Cesinale, Storia della missioni Capuc.

(1667) ;
Clemente da Terzorio, Le missioni dei Capuccini

(I-VIII 1913—1932).

II. Capucijnen in de Nederlanden (Nederland

en België). Toen Panna 17 Aug. 1585 Antwerpen

veroverd had, kwamen 13 Oct. d.a.v. Capucijnen uit

Parijs naar Antwerpen, om in de Nederlanden de

eerste stichting hunner Orde te beproeven. Wegens
moeilijkheden geboden hun oversten hun kort daarna

te vertrekken, maar Parma hield hen tegen en verkreeg

in 1586 van paus Pius V, dat de Capucijnen in de Neder-

landen zouden blijven. Parma’s bedoeling was (gelijk

ook later van de aartshertogen Albertus en Isabella),

dat de Capucijnen met de andere kloosterorden het

diep gezonken godsdienstig leven in de Nederlanden

zouden opheffen en de Hervorming bestrijden. Buiten-

gewoon snel vermeerderde het aantal kloosters door

de gunstige stemming van het volk, vooral echter

door den machtigen invloed van Parma, en niet minder

daarna van Albertus en Isabella. Hiervoor had ook

Philips II het plakkaat van 10 Oct. 1530, waarbij

keizer Karei V nog verdere stichting of begiftiging

van kerken, kapellen en kloosters in de Nederlanden

verbood, ten gunste van de Capucijnen opgeheven.

Vanaf 1586—1628 werden er 54 Capucijner kloosters

in de Nederlanden gesticht; hiervan werden 40 kloos-

ters onder Albertus en Isabella (1698—1633) gebouwd*
grootendeels met hun financieelen steun.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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De Cap. hadden in de Nederlanden een groot aandeel

in het slagen der Contra-Reformatie:
door hun strenge levenswijze, en door woord en

geschrift en opofferend leven. Vanaf ca. 1625 tot ca.

1650 arbeidden de Capucijnen ook in de Holland-
se h e Missie; daar werkten geregeld ong.

12 missionarissen op 9 vaste staties. Tijdelijk werkten

ze ook op andere plaatsen, en geregeld vanuit die

kloosters, die tegen het gebied der Staten-Generaal

lagen. Wegens bestuursmoeilijkheden werd in 1644

de Holl. Capucijner Missie opgeheven; geleidelijk

werden de missionarissen teruggeroepen.

Het aantal leden der Orde in de Nederlanden nam
zeer toe; vooral uit de Mind. -Observanten kwamen

velen over. Uit alle rangen en standen, zelfs velen uit

den Ned. adel, traden tot de Capucijner Orde toe. In

1587 werden de Capucijner kloosters in de Ned. tot

een Belgisch commissariaat ver-

eenigd, met een commissaris-generaal aan het hoofd,

en in 1595 tot een Belg. Capuc.provincie
onder een minister-provinciaal met 4 definitoren.

In 1611 legden de Belg. Capucijnen den grondslag

voor de Keulsche Capucijner provincie; hieruit ont-

stonden later weer de Rijnlandsche en Westfaalsche

Capucijner provincies.

Het aantal kloosters en ook het verschil in taal en

nationaliteit bleef in de Belg. Capuc. provincie toe-

nemen; daarom werd deze, eveneens door den invloed

van aartshertog Albertus, in 1616 in een Vlaamsch-
B e 1 g. en een Waalsch-Bel g. provincie

gescheiden. De splitsingen, die sindsdien in deze

rovincies plaats hadden, droegen meer een politiek

arakter. Na den vrede van Aken en Nijmegen kwamen

verscheidene Capucijner kloosters, deels Waalsche,

deels Vlaamsche onder Fransch gebied; ze werden in

1687 in de Capuc. provincie van Rijsel vereenigd.

In het begin der 18e eeuw dreef de prins-bisschop

van Luik de scheiding door van die kloosters der

Waalsch-Belg. prov., die lagen op Luiksch gebied;

deze werden in 1704 in de Capuc. prov. van Luik

vereenigd. Eveneens werden 28 Dec. 1781 door keizer

Joseph II, die landvorst was der Oostenrijksche

Nederlanden, de Capuc. kloosters van Veume,

Yperen en Meenen, gelegen op zijn gebied, gevoegd

bij de Vlaamsch-Belg. provincie. Van deze prov.

werden door hem tegelijk de kloosters afgescheiden,

die lagen buiten de Oostenrijksche Nederlanden, nl.

de Capucijner kloosters Hasselt, St. Truiden, Maeseyck,

Maastricht, Munsterbilsen, Geldern en Velp. Ze werden

in 1782 tot een onafhankelijke Custodie der Allerh.

Drievuldigheid vereenigd, onder een minister-custos

met 4 assistenten (sinds de Fr. Revolutie tot 2 beperkt).

In 1774 had de Capucijner Orde in de Ned. 66 kloosters

en 1 792 leden; in 1782 telde de Custodie der Allerh.

Driev. 149 leden.

Tijdens de Fr. Revolutie werd door het decreet van

1 Sept. 1796 bijna geheel de Capucijner Orde in de

Nederlanden vernietigd. De religieuzen gingen óf

in de zielzorg der parochies óf naar hun familie terug;

velen ondergingen gevangenisstraf, verscheidenen

zelfs den dood. Van de Capuc. kloosters in de Ned.

konden alleen Velp (1645) en Brugge (1592),

zij het met een korte onderbreking, zich handhaven.

Het Capuc. klooster van Velp vormt zelfs door zijn

ononderbroken bestuur de schakel met de Capuc.

Orde in de Nederlanden vóór de Fr. Revolutie. Koning

Willem I duldde slechts de overgebleven religieuzen

in hun kloosters
;
eerst op het einde van zijn regeering

stond hij oogluikend toe weer novicen aan te nemen.

Eindelijk gaf de Belg. grondwet van 1830 aan de Capu-

cijnen van Brugge, en het K. B. van Willem II in 1840

aan de Cap. van Velp definitief verlof om weer novicen

aan te nemen.
Toch breidde zich in den tijd voor en na het herstel

der Hiërarchie (1853) de Capucijner Orde in Nederland

weinig uit. Evenwel waren hier de kloosterroepingen

talrijk, in België zoozeer niet. In België was echter voor

de Cap. meer gelegenheid om kloosters te stichten.

Daarom vereenigde Bernardinus van Uden,
minister-custos te Velp, in samenwerking met Bernar-

dus van Ronse, gardiaan-custos te Brugge, de ^over-

gebleven Capuc. kloosters in de Nederlanden in 1845

tot een Holl. - Belg. Custodie onder het

bestuur van een custos-provinciaal met 2 assistenten.

Deze custodie had toen 39 leden. Kloosters en religieu-

zen namen daarna echter belangrijk toe; jonge krachten

hervatten weer den apostol. arbeid in de Nederlanden.

P. Bernardinus, custos-provinciaal, zond zelfs zijn

religieuzen uit om de Capucijner Orde te herstellen

in Engeland, Duitschland en Ierland; en eenige mis-

sionarissen zond hij naar O. en W. Indië. P. Bemardi-

nus legde opnieuw den grondslag voor de religieuze

observantie en de studiën. Reeds in 1857 was het aan-

tal Capucijner kloosters en kloosterlingen in de Neder-

landen dermate gestegen, dat ze tot een Holl.-
Belg. provincie werden verheven; deze

provincie telde dan 144 leden. Zeer heeft Celesti-
nus van Wervicq, meermalen min. -provin-

ciaal, den opbloei der Holl.-Belg. provincie bevorderd,

o.a. door de uitbreiding der geestelijke werkzaam-

heden der hoogere studiën en der kloosters.

Het zwaartepunt der Holl.-Belg. provincie kwam
geleidelijk in België te liggen; er waren in verscheidene

groote steden Capucijner kloosters gesticht, ook be-

gonnen er de kloosterroepingen toe te nemen. Daarbij

ontstond er door verschil in taal en nationaliteit een

scheiding. Daarom werd in 1882 de Holl.-Belg.

prov. in een afzonderlijke Hollandsche en

Belgische Capuc. prov. gescheiden; de Holl.

prov. had toen 117, de Belgische 107 leden. Het

noviciaat en de hoogere studiën zijn in beide provincies

over verschillende kloosters verdeeld. In 1888 werd

te Langeweg (voorheen Slikgat) een seraphijnsch

seminarie gesticht voor toekomstige leden der Holl.

prov. der Capucijnen; begin 1934 had het ong. 160

studenten. De Belg. prov. heeft voor het Vlaamsche

land een seraphijnsch seminarie te Aalst (1885—1932

te Brugge) en een te Lommel (1925); voor het Waalsche

land een te Doornik (1919—1920 te Spij). Begin 1934

hadden deze 3 Belg. seminaria 245 studenten. De Belg.

prov. der Capuc. treft reeds maatregelen, om tot een

afzonderlijke Vlaamsch-Belg. en Waalsch-Belg. prov.

te komen. Begin 1934 telde de Holl. prov. der

Capuc. 533 leden, de Belg. prov. 498 leden.

De Hollandsche zoowel als de Belgische Capucijnen

breidden sinds 1882 op velerlei gebied hunne werk-

zaamheden in de zielzorg steeds verder uit over geheel

Nederland en België; door volksmissies, retraites

voor kloosterlingen en voor het volk, en door andere

geestelijke oefeningen; zij geven zich aan parochiale

of quasi-parochiale zielzorg in verschillende klooster-

kerken, aan allerlei sociaal werk. Begin 1934 had de

wereldlijke Derde Orde onder de jurisdictie der Ned.

Capuc. 220 afdeelingen met 36 615 leden; onder de

jurisdictie der Belg. Capuc. waren dan 338 afdee-

lingen met 21 379 leden. In beide provincies zijn er

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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sociale en charitatieve instellingen aan de wereldlijke

Derde Orde verbonden; iedere prov. heeft een secre-

tariaat voor de leiding der Derde Orde. Behalve
medewerking aan tijdschriften en dagbladen ver-
zorgen beide Capucijner prov. verscheidene tijd-

schriften in het belang der goede lectuur, der wereld-
lijke Derde Orde en van hunne missiën. De Belg.
Capuc. begonnen en hadden eenigen tijd de redactie
van Nouvelle RevueTheo 1. en(Neerlandia) Franciscana.

In 1905 ontvingen de Ned. Cap. Nederlandsch Bomeo
als missiegebied, in 1911 het eiland Sumatra (in 1923
tot het vicariaat van Padang beperkt). Begin 1934
arbeidden in het apost. vicar. van Ned. Borneo
47 Capucijnen, 26 in het vicariaat van Padang. Verder
helpen de Ned. Cap. aan het herstel der Cap. Orde in

Slowakije, en vooral in Polen, aan de hereeniging der
Oostersche kerken in Polen en in Estland.

In 1888 kregen de Belg. Capuc. een missiegebied
in Pendsjaab (Voor-Indië), in 1911 in Oebangi
(Kongo), en in 1927 Canada. Begin 1934 arbeidden
41 Belg. Cap. in Pendsjaab, en 38 in Oebangi. Verder
helpen de Belg. Cap. aan het herstel der Orde in

Tsjecho-Slowakije en in Polen. De Belg. prov. heeft
nog de volgende hospitiën, in Canada: St. Boni-
face, Blenheim, Ad Plumas, Ad N. D. de Toutes-
Aides; in Voor-Indië: Dalhousie.
L i t. : Bullarium . . . (Capucinorum (I-X 1740—1883);

Analecta O.M. Cap. (1884 vlg.)
;
Annuarium (commen-

tarium) der Holl.-Belg. en later der Belg. Capuc. prov.
(I-V 1870—1884). Uni Trinoque (Annalistisch tijdschrift
der Holl. Cap. prov. (1924 vlg. Niet in den handel)

;

p. Lambertus, Necrologium seraphicum der Capuc. in de
Nederl. (1898) ; p. Pancratius van Strijp, Overzicht
onzer gesch. (1919)

; p. Hildebrand, Gesch. van het
Capuc. klooster te Lier (1932); (Neerlandia) Franciscana
(I-VII 1914—1924) ;

Collectanea Franciscana (1932 vlg.)

;

Bossche Bijdragen (V, 52 vlg. en VII, 15 vlg.); Ons Geeste-
lijk Erf

; Franciscaansch Leven
; Zondagsblad voor het

Kath. Huisgezin, nu Christus Koning (Helmond)

;

St. Franciscus en St. Antonius Standaard (Antwerpen)

;

p. Jesualdus van Houten, Gesch. der Cap. in de Ned.
(in manuscript). p. Placidus.

Capucijner, soort van erwten met gerimpelde
zaden. Bloem violet of wit. Sommige c. dienen als

voedsel voor den mensch, hetzij als doperwt, hetzij als

droge erwt. Andere dienen als veevoer.

Capus, A 1 f r e d, Fransch roman- en tooneel-
schrijver, * 1858 te Aix, f 1 Nov. 1922 te Neuilly.
Schitterend vertegenwoordiger van „Uesprit parisien”,
mengsel van oppervlakkige levendigheid en goedkoop
optimisme.
Werken: Tooneelstukken: Brignol et sa fille

(1895) ; L’innocent (1896) ;
Rosine

;
Les petites folies

(1897); Mariage bourgeois; Montailleurs (1898) ;
Les

maris de Léontine
;
La bourse ou la vie (1900) ;

La
veine

;
La petite fonctionnaire (1901) ;

Les deux écoles
;

La ché-telaine (1902) ;
Le beau jeune homme (1903)

;

L’adversaire (samen met E. Arène 1903) ;
Notre jeunesse

(1904) ; Monsieur Piégeois (1905) ;
L’attentat

;
Les

passagères (1906) ; Histoires de parisiens
;

Les deux
hommes

;
L’oiseau blessé (1908) ; Un ange (1910)

;

Les favorites (1911) ;
Hélène Ardouin

;
L’institut de

beauté (1913) ;
La traversée (1920). Romans: Les

honnêtes gons (1878) ; Qui perd gagne (1890) ;
Faux

départ (1891); Années d’aventures (1895); Robinson
(1910) ;

Scènes de la vie difficile. Essays: Moeurs du
temps présent (2 reeksen, 1902—1904). Ulrix
Caput (Lat.) = hoofd; ook: hoofdstuk.

Caput heeft in de rechtstaal een zeer verschillende

beteekenis. Men duidt er o.a. mede aan: 1° de rechts-

spheer van den Rom. burger als persoon (> Capitis

deminutio)
;
2

3

een hoofdstuk als onderdeel van bepaal-

de rechtsdocumenten; 3° in het latere Rom. Recht de
eenheid, die tot uitgangspunt dient bij de heffing van
grondbelasting (variant van iugum, morgen).

IIermesdorf.

Caputio, Nicolaus de, Romeinsch edel-

man, benoemd bisschop van Utrecht, auditeur der

Rota. Door paus Benedictus XII werd C. in 1341
benoemd tot bisschop van Utrecht; wegens den tegen-

stand der kanunniken deed hij nog in hetzelfde jaar

afstand van zijn bisdom. Hij werd later bisschop van
Frascati en kardinaal; in 1350 ontving hij de proosdij

van Deventer.
L i t. : R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche

bisschopsverkiezingen tot 1535 (1933, 98). J. de Jong.

Caput Jejunii = aanvang der Vasten, naam voor
Aschwoensdag. -> Vasten.

Caput mortuum, > Doodekop.
Caput Quadracjcsimac = aanvang der veer-

tigdaagsche Vasten, naam voor den Zondag na Zondag
Quinquagesima, waarmede de oude veertigdaagsche

Vasten aanving. > Vasten.

Capvern, badplaats in de Hooge Pyreneeën.

Capybara, > Caviidae.

Capys (m y t h.), 1° vader van Anchises.
2° Tochtgenoot van Aeneas, naar wien Capua

genoemd werd.
3° Koning van Alba, nakomeling van Aeneas.

Caquetlo’s, Indianenstam van de Arowaken-
groep, > Indianen van Zuid-Amerika.
Carabas, m a r q u i s d c, sprookjesheld uit

de Gelaarsde Kat ;v.d. naam van een rijtuig,

in den vorm van dat, waarin de geïllustreerde sprookjes

van P e r r a u 1 1 den markies voorstellen.

Carabidac, > Loopkevers.

Carabinicr, > Cavalerie.

Carabinieri, uit voetvolk en ruiterij bestaande
Italiaansche gendarmes; in vredestijd belast met toe-

zicht op grensverkeer, ordehandhaving en bewakings-
diensten, in oorlogstijd met handhaving van rust en

orde in het leger en in het etappegebied.

Carabus auratus, > Schallebijter.

CaracaUa , Marcus Aurelius Anto-
ninus Bassianus, Romeinsch keizer (211—217),

berucht om zijn wreedheid en wellust, * 188 te Lyon,
vermoord 217 te Edessa. Zoon van Septimius Severus,

wiens opvolger hij werd met zijn broeder Geta tezamen.

Dezen liet hij echter vermoorden met meer dan twintig-

duizend anderen, reeds één jaar later. Voor ongelooflijk

veel geld liet hij de thans nog in ruïnen voortbestaande

„Thermen van CaracaUa” bouwen (zie onder). Door de

zgn. Constitutio Antoniniana gaf hij in 212 aan alle

vrije ingezetenen van het heele rijk het Romeinsche
burgerrecht, en maakte aldus een einde aan de poli-

tieke ongelijkheid. Hij verdedigde de grenzen tegen

de Alamannen (bond van Germanen) aan den Rijn, en

tegen de Goten aan den Donau. Later begon hij een

oorlog tegen de Parthen. In dien krijg vermoordde
hem zijn praefectus praetorio en opvolger Macrinus.

Slijpen.

De Thermen van CaracaUa, een der grootste

publieke badinrichtingen te Rome, gebouwd van 211—
216 n. Chr. waren rijk versierd met muurschilderingen,

marmer en pleisterwerk, voorzien van wandelgangen,
exedrae, palaestra en een stadion. De lengte-as be-

droeg 350 m, de hoofdzaal of het zgn. tepidarium was
85 x 24 m en overwelfd met drie reusachtige kruis-

gewelven, die, hoewel steunend op de zijmuren, op

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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reusachtige Korintische zuilen schenen te rusten. Het

oppervlak bedroeg een 26 600 m2
;
de gebouwen boden

Reconstructie van een zaal in de Thermen vanCaracalla.

ruimte voor een 1 600 personen. Er zijn nog aanzien-

lijke ruïnen over.

Lit.

:

W. J. Anderson and R. Ph. Spier, The Archi-

tecture of Ancient Rome (blz. 101-106) ;
D. S. Robertson,

A Handbook of Greek and Roman Architecture.

W. Vermeulen.

Caracas, hoofdstad der rep. Venezuela, een af-

zonderlijk bondsdistrict met de omgeving vormend,

gelegen aan den voet van den Silla de C., 920 m boven

den zeespiegel, in het dal van de Rio La Guaira, ca.

140 000 inw. Te noemen zijn: de kathedraal Santa

Anna (1614); de in 1726 gestichte universiteit, het

Pantheon, waar Bolivar en andere strijders uit den

bevrijdingsoorlog begraven liggen. Als handelsstad

heeft C. groote beteekenis, verder door een spoorweg

verbonden met Valencia en St. Guaira. De stad zelf

is in 1667 gesticht door Diego de Losado. C. is aarts-

bisdom.
Caracasbaai, > Curagao (Eiland).

Caraceiolo, 1° Francesco, Heilige, uit

een Napolitaansch adellijk geslacht, * 13 Oct. 1663 te

Sta. Maria in de Abruzzen, f 4 Juni 1608 te Agnona.

Na genezing van een kwaadaardige huidziekte, gaf

hij zijn vermogen aan de armen, werd in 1587 priester

gewijd en beoefende te Napels de zielzorg onder de

galeiboeven, gevangenen en terdoodveroordeelden. Met

twee andere priesters stichtte hij in 1588 de „Clerici

regulares minores”, wier regel door Sixtus V in het-

zelfde jaar werd goedgekeurd. De Congregatie ver-

breidde zich over Italië en Spanje. Hij werd 4 Juni

1769 onder de zaligen opgenomen, terwijl 24 Mei 1807

zijn heiligverklaring volgde. C. is patroon van Napels,

waar hij in de kerk Monteverginella begraven ligt.

Feestdag 4 Juni. J . v. Rooij.

2° Petro Antonio, Ital. tooneeldichter,

* 1475, f 1555. Schrijver van F a r s a s, in Napoli-

taansch dialect, waarvan de meeste verloren zijn.

Caracena. Don Luis de Benavides, Carillo y
Toledo, graaf van Pinto, markies van Fromista en

van Caracena, gouverneur van Milaan, werdt 1656 door

Philips IV tot hoofd over het leger in de Nederlanden,

en 6 Nov. 1658 tot tijdelijk gouverneur over deze ge-

westen aangesteld, f 6 Jan. 1668. Tijdens zijn bewind,

door den vrede van de Pyreneeën en den vrede met
Engeland begunstigd, verbetert de toestand in de

Z.Nederlanden; hij bevordert de ontwikkeling van

nijverheid en handel, steunt de haven van Oostende.

Op zijn ingeving geschiedt de opdracht van de Z.Neder-

landen aan de H. Maagd Onbevlekt Ontvangen. In

1664 wordt hij vervangen door markies van Castel-

rodrigo. V. Roosbroeck.

Carado, een tooverwoord, dat voorkomt in een

bijgeloovigen zegen over het weer in de 13e eeuw,

maar waarvan de beteekenis niet bekend is.

Caradoc is de naam voor een onderafdeeling van

het Siluur in Engeland en bestaat uit dikke lagen van

zandsteenen, Grauwacken, schilfers en kalken. In die

lagen komt een rijke trilobieten- en brachiopoden-

fauna voor (Asaphus, Illaenus, Trinucleus, Orthis,

enz.).

Caraf(f)a, 1° Carlo, Eerbiedwaardige, stichter

van de„Congregatio piorum operariorum” (vrome arbei-

ders), * 1561 te Mariglianella, f 8 Sept. 1633 te Napels.

Op 16-jarigen leeftijd trad hij te Nola in dc Orde der

Jezuïeten, keerde na 5 jaren in de wereld terug en nam
dienst in het Spaansche leger, waar hij zich door deugd

en dapperheid onderscheidde. Hij nam, 34 jaar oud,

zijn priesterstudie weer op en droeg 1 Jan. 1599 te

Napels zijn eerste H. Mis op. Zijn voorliefde ging uit

naar de zieken en armen. In 1606 stichtte hij het eerste

huis der bovengenoemde priestercongregatie, die in

1621 en 1634 pauselijke goedkeuring ontving en zich

voornamelijk toelegt op het geven van godsdienst-

onderwijs en volksmissies. Tegenwoordig bestaan nog

twee huizen te Napels en één te Rome. De acten van

het canonisatieproces maken melding van talrijke

wonderen. J» v - Rooij .

2° Giampetro,eig. naam van paus > Paulus IV

.

Caraf(f)a di Tractto, Rosa, Eerbiedwaar-

dige, * 6 April 1832 te Napels, f 2 Mei 1890 aldaar in

geur van heiligheid. Sedert 1876 was zij lid van de

door Cath. Volpicelli gestichte Congregatie van de

„Kleine Dienstmaagden van het Allerh. Hart”. Het

proces harer zaligverklaring is op 28 Aug. 1907 weer

aanhangig gemaakt. J. v. Rooij.

Caragana, > Erwteboompje.

Caragiale, Joan Luca, Roemeensch dich-

ter en tooneelschrijver van democratische en realisti-

sche richting; als kabaret-kluchtenmaker te Boekarest

begonnen; * 1852 te Ploiesti, f 1912 als politiek ban-

neling te Berlijn.

Hoofdwerken: tooneel : Stormnacht ;
Mijn-

heer Leonidas. Romans : Paaschfakkel ;
Zonde ;

Fabels

(1907 vlg.). — U i t g. : Verz. Werken (3 dln. 1908).

Caraguata, een plantengeslacht uit Columbia,

behoorende tot de familie Bromeliaceae.
Het zijn kruidachtige sierplanten met mooie bladeren

en gele bloemen.

Caraïeben. 1° De „ware Caraïeben”, Kalienja’s,

vormen den naamgevenden stam van de Caraïeben -

groep; ruim 1 400 leven in het benedenland van Suri-

name (bijna allen Kath.). Zij vormen kleine neder-

zettingen, o.a. aan de Beneden-Marowijne, de Cottica,

de Suriname, de Saramacca, de Coppename, ook bij

Lelydorp. De Eerbiedw. P. Donders begon de bekee-

ring in 1867 en bewerkte, dat de gedoopte Ckristiaan

aan de Tibiti als hoofdman erkend werd. De verdeeling

van den arbeid is als bij de Arowakken; de mannen
zijn bedreven in het vlechten en de vrouwen in het

pottenbakken (zonder schijf). Tusschen de C. en de Aro-

wakken heeft een duidelijke uitwisseling van cultuur

plaats gehad; gelijksoortige huizen, bogen, pijlen,

korjalen, vischvangst, spijsbereiding, dranken, bezwe-

ringsmiddelen. Bij de C. heeft de medicijnmeester-

toovenaar zijn invloed nog niet geheel verloren.

Ook heeft bij hen het Christendom minder diep door-

gewerkt. Ze dragen gewoonlijk een lendendoek en de
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vrouwen ook een doek over den linkerschouder;

kuitbanden en een speld in de onderlip zijn kenmer-
kend. Zij noemen zich Karina = mensch; bij de Aro-
wakken heeten ze Karipina of Basari, ook Kainadoro,
een schimpwoord, dat aanduidt dat de Arowakken
hun kleed ing als minder voegzaam beschouwen.
De taal der C. verschilt lexicologisch geheel van die

der Arowakken; enkele leenwoorden zijn van dezen
overgenomen; de namen voor Europeesche dieren en

voorwerpen zijn woorden, ontleend aan het Spaansch
en aan het Neder-Engelsch.
L i t. : > Benedenlandsche Indianen

;
G. E. Church,

Aborigines of South Am. (1912) ;
C. H. de Goeje, Etudes

linguistiques Caraïbes (1912) ;
W. Curtis Farabce, The

Central Caribs (1918) ;
W. Ahlbrinck, Encyclopaedie der

Karaïben (1931). Vinken.
2° Een in het Noorden van Zuid-Amerika zeer

uitgebreide taalfamilie ; > Indianen van Zuid-
Amerika.
Caraïebische Zee, > Caribische Zee.

Caraipa, een geslacht van slanke boomen van
de familie der G u 1 1 i f e r a e in het Amazone-
gebied, dat groote, in trossen staande, witte, welrie-

kende bloemen draagt, en duurzaam hout levert.

C. fasciculata verschaft een harssoort, die in Brazilië

tegen ongedierte en schurft wordt aangewend.
Bonman.

Caraja’s, > Karaja’s.

Caralcs (teg. Cagliari), haven uit de Oudheid
'Op de Z. kust van Sardinië, door de Carthagers ge-

sticht, bloeiend onder het keizerrijk. Belangrijke
archeol. vondsten.

Caralluma, een plantengeslacht van de familie
der Asclepiadaceae, dat vanaf Zuid-Spanje
en Noord-Afrika tot den Oost-Indischen Archipel
wordt aangetroffen. De stammetjes worden somtijds
gegeten. Enkele soorten hebben een sterken, C. Lugar-
di zelfs een ondraaglijken aaslucht.

Carambolaboom (Averrhoa caram-
b o 1 a) behoort tot de plantenfamilie der Oxalidaceae
en is oorspronkelijk in Amerika inheemsch. Thans
worden deze kleine boomen, met lange geveerde blade-
ren, vertakte bloemtrossen en groote besvruchten,
in geheel Zuid-Azië door de bevolking veel in cultuur
gebracht. De vruchten zijn doorschijnend, geelachtig

van kleur, zeer zuur maar lekker van smaak en zoo
groot als een eendenei, terwijl zij vijf ovcrlangsche
ribbels hebben. Voor den dorst worden zij rauw gegeten,
doch ook veel met suiker ingekookt en smaken dan als

kruisbessen. Bonman.
Carambole of punt (bij biljartspel) is gemaakt,

indien de speelbal beide andere ballen raakt.

Caramel wordt verkregen door verhitting van
suiker, vormt een donker gekleurde, niet kristalliseer-

bare visqueuze massa en is een mengsel van verschil-

lende organische stoffen. C. wordt o.a. gebruikt als

kleurmiddel voor voedingsvloeistoffen als stroop,

bier en dergelijke.

Caranus, 1° Heraclide uit het geslacht van Teme-
nus

;
in de Oudheid genoemd als de stichter der Mace-

donische dynastie.
2° Veldheer van Alexander den Grooten. Davids.
Carapa, een plantengeslacht van de familie der

Meliaccac, omvat vier Zuid-Amerikaansche
soorten, doch C. procera is ook inheemsch in West-
Afrika. C. guianensis is een 30 m hooge boom in

Venezuela, Guyana en Brazilië, die grijs- of roodkleu-

rig hout levert voor masten of timmerhout. Het zaad

bevat 66% vet, dat voor zeepfabricatie dient. C.

procera uit West-Afrika, Guyana en van de Antillen

verschaft een op mahonie gelijkende houtsoort. De
schors levert een koortswerend middel, Tulucunin.

De olie van alle Carapasoorten is zeer bitter en niet

eetbaar, doch een uitstekend middel tegen muskieten.

Meerdere soorten leveren hars. Bonman.
Carapacc (letterlijk „schaal” van een schaaldier),

zware betonlaag, welke men in het begin dezer eeuw
om bomvrije kazernes van Fransche en Belgische

forten heeft aangebracht, ter versterking van de
constructie tegen zwaarder artillerie-vuur. Zoo had
men in het Fr. fort de Vaux de gemetselde front- en
zijmuren en de gewelven versterkt met een c. van
2,5 m dikte van ongewapend beton, van het metsel-

werk gescheiden door een laag zand van 1 m dikte.

H. Lohmeijer.

Carapax noemt men het rugschild der schild-

padden.

Cara’s, Indianenstam in Ecuador, > Indianen
van Zuid-Amerika.
Carassius, > Karpers.

Caratacus, de Caradoc van de sagen van Wales,
koning der Siluriërs in Britannia, in 51 door den
Rom. veldheer Publius Ostorius Scapula in het land
der Ordovici (N. Wales) verslagen; door Cartimandua,
koningin der Briganten aan de Rom. uitgeleverd;

door Claudius in Rome, hoewel in gevangenschap,
eervol behandeld. Davids.
Caratti, Francesco, Ital. bouwmeester,

* te Bissone bij Como, f 1679 te Praag. Werkte in

Bohemen aan het kasteel Raudnitz.
Carausius, Mausaeus, een Menapiër

van nederige geboorte, bestreed ca. 285 met succes

als bevelhebber van een Rom. vloot de Franken en
Saksen; werd verdacht van hoogverraad. Maximianus
wilde hem uit den weg ruimen. C. liet zich tot keizer

uitroepen 287— ’88. Hij beheerschte het Rom. Britan-

nië en had als steunpunt op het vasteland Gesoriacum
(Boulogne). Omstreeks 290 werd hij door Diocletianus

en Maximianus als derde Augustus erkend. Constantius

veroverde in 293 Gesoriacum. C. werd in 294 vermoord
door Allectus, die hem opvolgde. Davids.
Caravaca , stad in de Spaansche prov. Murcia (38°

10' N., 2° 10' W.)
;

ca. 9 000 inw.; papierindustrie.

Caravaca-kruis. Rechts : voorzijde, links : achterzijde.

Caravaca-kruis is een klein metalen kruis
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met twee dwarsbalken. Op de voorzijde staat de

gekruisigde Verlosser, op de achterzijde meestal Maria
met engelen, of een priester, gereed om de H. Mis op

te dragen. De naam is ontleend aan het Spaansche

stadje Caravaca: hier zou volgens de legende een pries-

ter in tegenwoordigheid van den Moorschen vorst,

wiens belangstelling voor de plechtigheden gewekt
was, een H. Mis opdragen; toen de Mis begonnen was,

bemerkte de priester dat het kruis ontbrak en ontstelde,

doch engelen kwamen een kruis aandragen en plaatsten

het op het altaar
;
door dit wonder bekeerde de

vorst.

Caravaggio , Michelangelo Merisi
(of A m e r i g h i da), Ital. schilder, een van de

vernieuwers der schilderkunst in de Barok; * ca. 1570

(volgens anderen 28 Sept. 1573) te Caravaggio (bij

Bergamo), f 1609 (of 16 Juli 1610). Hij was de zoon

van een architect in den dienst van den markies van
Caravaggio en begaf zich ca. 1584 naar Milaan,

waar hij leerde bij Simone Petrazano, die zich leerling

van Titiaan noemde. Of hij daarna in Venetië geweest

is, staat niet vast: in elk geval heeft de Venetiaansche

schilderkunst (Giorgione, Lotto) blijvenden invloed

op zijn werk. Hij komt in Home, houdt zich daar aan-

vankelijk met het vervaardigen van genrestukken

bezig, ondervindt echter veel tegenslag, komt wegens

ziekte in het hospitaal della Consolazione terecht, en

verbindt zich na beterschap met den schilder Pros-

perino delle Grottesche. Raakt bekend met den dichter

Giambattista Marino en voornamelijk door de protectie

van kard. Francesco Maria del Monte wordt hij in

Rome beroemd. C. was echter een onrustige natuur,

hij zocht met aandrang de vriendschap der rijken en

machtigen, maar sloot zich in zijn vrijen tijd bij vage-

bonden en straattypen aan. Hij beroemde er zich op,

dat hij evengoed het zwaard als het penseel kon hantee-

ren. Omdat hij een klerk verwond had (zomer 1605),

moest hij een tijdlang uit Rome vluchten naar Genua,

kwam later weer in de Eeuwige Stad terecht en werkte

er voor paus Paulus V en kard. Scipione Borghese.

Een jaar later begaat hij een moord, vlucht naar Napels,

vandaar naar Malta, waar hij van Alof de Wignacourt,

grootmeester der Malteezerorde, het Malteezerkruis

krijgt, wijkt wegens oneenigheid met Alof naar Sicilië

en wil terug naar Rome. Doch door allerlei omstandig-

heden komt hij aan de kust, op de hoogte der Romein -

sche Campagna, terecht, krijgt koorts en sterft daar

zonder hulp in de eenzaamheid.

Zijn kunst is een luministische uitdrukking van de

werkelijkheid. Toen hem beelden van Phidias en Gly-

con werden voorgehouden om na te teekenen, strekte

hij de hand naar een menschenmenigte uit om aan te

toonen, dat de levende natuur hem voorbeelden

genoeg verschafte. Terwijl de maniëristen van zijn tijd

dikwijls de natuur al te zeer verwaarloosden, zette

hij de traditie der groote Venetianen voort, doch
streefde daarbij naar groote vereenvoudiging en een-

heid van compositie. Daarbij speelt het licht een

vormgevende rol. Twee perioden zijn in de ontwikke-

ling zijn er kunst aan te geven. De eerste periode
(tot ca. 1592) zou men kunnen noemen de plastisch-

chromatische. Het koloriet der Venetianen wendt hij

op eigen wijze aan; zijn figuren geeft hij een bijna

tastbaren vorm, de meestal neutrale achtergronden

dienen slechts om de illusie der derde dimensie kracht

bij te zetten, ze als het ware op te nemen. Niet zelden

doorbreekt hij het ideale voorplan van zijn doeken.

Zijn onderwerpen kiest hij uit het dagelijksch leven,

vergenoegt zich meestal met een of twee halffiguren.

Ook de religieuze voorstellingen worden tot een

genrestuk teruggebracht, zoodat ze aan verhevenheid

inboeten wat ze aan levendigheid winnen. Hij houdt
van gewelfde vormen, waarin hij het lichtspel uitbuit.

Van een ideaal rhythme in zijn compositie is weinig

te bespeuren. De tweede periode, waarin

hij naast genrestukken ook monumentaal werk ver-

vaardigt, kan men plastisch-luministisch noemen. Het
licht, niet allereerst de kleur, krijgt verre de over-

hand: het verheldert niet zoozeer, maar het teekent

af; de figuren, die erdoor getroffen worden, doemen
op als lampen in het duister. Men kan zeggen, dat

hij door het licht de doode stof wist te vergeeste-

lijken en bijv. daardoor het stilleven zijn eigenwaarde

geeft (overigens iets, waarin de Nederlanders hem
waren voorgegaan). De monumentaliteit brengt hem
tot ingewikkelder compositie, maar daarin blijkt

hij niet sterk (Rozenkransmadonna). Later neigt hij

tot een monochroom luminisme op de basis van bruin.

De invloed op tijdgenooten was zeer groot. De
Italianen hielden meer aan de afgemeten manieren

der Carracci, doch het zijn vooral de Nederlanders

die zich aan hem verwant voelden en bij hem ter school

gingen. Zoo Gerard Honthorst, Dirk van Baburen,

Wouter Pietersz. Crabeth, Gerard Seghers e.a. Vooral

echter Rubens en Rembrandt. Deze laatste nam ook

het profane en genre-achtige element over, versterkte

het zelfs, terwijl dit bij Rubens veredeld wordt.

De Hooch en Vermeer raken met het Caravaggisme

bekend door Orazio Gentileschi, sinds 1626 hofschilder

van Karei I van Engeland.
Voorn, werken: S. Mattheus en de Engel (ca.

1590) ;
Overwinnende Amor (ca. 1597) ;

H. Familie (ca.

1592
;
alle te Berlijn, Kaiser Friedrich Museum) ;

Bacchus

(ca. 1590, Florence, Uffizi); Luitspeelster (ca. 1590

Leningrad, Eremitage ;
door C. zelf als zijn beste werk

beschouwd)
;
Leerlingen van Emmaus (ca. 1605, Londen,

National Gallery)
;

Onthoofding van Sint Jan den

Dooper (1608, Malta, La Vallette, S. Jan); Vruchtenmand
(ca. 1588, Milaan, Ambrosiana; wel zijn eerste werk);

Christus’ Geboorte (1609, Messina, Museo Nazionale);

Geeseling van Christus (1607, Napels, S. Domenico
Maggiore); De zeven Werken van Barmhartigheid (1607,

Napels, Kerk v. d. Berg v. Barmhartigheid) ;
Doop der

H. Maagd (ca. 1605, Parijs, Louvre), portret van Alof v.

Wignacourt (1608); S. Hiëronymus (ca. 1605, Rome,
GaUeria Borghese), S. Jan de Dooper, David met het

hoofd van Goliath (ca. 1597), H. Anna (ca. 1602) ;
Graf-

legging (tusschen 1602 en 1604, Rome, GaUeria Vaticana);

Rust op de Vlucht naar Egypte (ca. 1590, Rome, GaUeria

Doria)
;
Boetende Magdalena (ca. 1590) ;

Leven van
S. Mattheus (1590—1592, Rome, S. Luigi dei Francesi);

Kruisiging van Petrus
;
Bekeering van S. Paulus (ca.

1595, Rome, Santa Maria del Popolo); Rozenkrans-

madonna (ca. 1607, Weenen, Kunsthist. Museum). —

-

L i t. : Baglione, Le vite de’pittori, scultori et architetti

(Rome 1642) ;
Bellori, Le vite enz. (Rome 1642) ;

Mancini,

Leven van C. (uitgeg. door L. Venturi in L’Arte 1910,

279 vlg.)
;
Witting, M. da C. (1916) ;

Marangoni, II C.

(1922) ;
Venturi, II C.

(

21925) ;
Voss, Die Malerei des

Barocks in Rom (1925) ;
Zahn, C. (1928). Knipping .

Carayon, A u g u s t c, kerkhistoricus en Jezuïet.

* 31 Maart 1813 te Saumur, f 15 Mei 1874 te

Poitiers.

Voorn, werk: Documents inédits concernant la

Compagnie de Jésus (23 dln. Poitiers 1863 vlg.). —
Lit.

:

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (II,

714-718).

Carballoy, > WolframCarbide.
Carbaminezuur, NH2C0.0H, is in vrijen

toestand niet bekend, wel de zouten, esters en het

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



CACTUSACHTIGEN

Echinocactus Asterias. Mamiliaria fwscata.

Mamillaria Palmeri. Echinocactus Mathssonii.

Kweekerij De Leet, Contich.



CARCINOMA

Carcinoma planocellulare van de huid, met verhoorning
in de tumornesten (1). Het donker gekleurde is het

carcinoomweefsel.

Adenocarcinoma van de maag. Het tumorweefsel groeit

in den vorm van buisjes (1) in en tusschen de spierbun-

dels (2) van den maagwand.

Carcinoma ,,a cellules indépendantes”. Zeer vele cellen

zijn geheel los van elk verband met elkaar en woekeren
zelfstandig verder.

Carcinoma solidum van de tong. Het carcinoomweefsel
(donker) groeit tusschen de spiervezels van de tong
verder.

Adenocarcinoma van den dikken darm. Links (1) normaal
darmepitheel. Rechts (3 en 4) tumorweefsel, dat al door
een deel van den spierwand (2) van den darm is voort-

gewoekerd.

Vetweefsel (1) met in het midden een lymphe-vat (2),

waarin carcinoomweefsel (3, donker gekleurd) gegroeid
is. Vanuit dit lymphe-vat groeit het gezwelweefsel tusschen

de vetcellen verder (infiltreerende groei).

Carcinoma, uitgaande van het dekepitheel van de wang. Carcinoma, uitgaande van het dekepitheel van de lip

(carcinoma planocellulare).

Afb. 1—6 naar Kettle, Pathology of Tumours; 7 en 8 naar Roussy, Cancer.
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chloride. Het ammoniumzout ontstaat door directe

verbinding van droog kooldioxyde met droog ammo-
niakgas. De esters zijn zeer belangrijk, ze dragen den

naam van > Urethanen.

Carbasus, fijn, oorspronkelijk Oostersch weef-

sel uit boomwol of neteldoek bij de Romeinen; vandaar
wordt ieder kleed in fijn 1innenweefsel c. genoemd,
zelfs zeildoek voor tenten of schepen.

Carbazol of carbazool, C12H9N, komt in

steenkolenteer voor en wordt als kaliumverbinding

( . . .NK)bij het zuiveren van anthraceen gewonnen;
smeltpunt 238°. Het wordt in de kleurstof-industrie

gebruikt.

Garbeen of cupreen is een mengsel van
verschillende koolwaterstoffen, dat bij de pyrogene
condensatie van acetyleen gevormd wordt. Technische

bijzonderheden over de bereiding zijn slechts in

zooverre bekend, dat men acetyleen laat inwerken

op metaaloxydhoudende (meestal koper bevattende)

verbindingen bij temperaturen tusschen 200°—260°

onder matig verhoogden druk. Verschuivingen van
reactietemperatuur en druk gaan hierbij vergezeld

met een zekere verandering in eigenschappen van het

carbeen. De toepassingsmogehjkheden berusten op
zijn eigenschappen, nl. zijn indifferentie t.o.v. chemi-
caliën en zijn naargelang de fabricatie losse, sterk

volumineuze, dan wel dichte kurkachtige structuur.

Gebruikt wordt het als vervangingsmiddel voor kurk
in de linoleumindustrie, grondstof voor de bereiding

van voorwerpen met een groot weerstandsvermogen,
absorptiemateriaal voor vluchtige verbindingen, in

de caoutchoucindustrie ter verkrijging van plastische

massa’s, als materiaal voor electroden en accumula-
toren, als product voor de samenstelling van spring-

stoffen, vulling van gasmaskervullingbussen, enz.

L i t. : Chem. Ztg. 55, 461, 478 (1931). Hoogeveen.
Carbery, E t h n a, pseudoniem van Anna

Maria Jonston, jong gestorven Anglo-Iersche dichteres,

gehuwd met Seumus MacManus te Donegal. * 1866,

f 1902. Zeer gevoelig, zangerig, nationalistisch.

Werken: Dichtbundel : The Four Winds of Eirinn
1902 ;

2o1932) ;
proza-schetsen : The Passionate Hearts

1903) ;
In the Celtic Past (1904).

Carbidcn zijn verbindingen van het element
koolstof met metalen, terwijl ook de verbinding met
kiezel een Carbide heet. De voornaamste zijn calcium-

carbide, aluminiumcarbide, ijzercarbide, wolfram-
carbide en carborundum.
Carbidkalk, bijproduct voor de bereiding van

acetyleen uit calciumcarbide. Weinig gebruikte

kalkmeststof, grootendeels bestaande uit gebluschte

kalk met uiteenloopend watergehalte (gemiddeld

50%). CaO-gehalte: 30—35%.
Carbinol is volgens de verouderde nomenclatuur

der organische scheikunde de naam van methyl-
alcohol, CH3OH. Alcoholen, waarvan de naam het

woord carbinol bevatten, zijn dan afgeleid van deze

verbinding door vervanging van de met de koolstof

direct verbonden waterstofatomen door organische

radicalen; bijv. propylalcohol = aethylcarbinol

C
?
H6 . CH2OH; isobutyl-alhocol = isopropylcar-

binol. Hoogeveen .

Carbo, > Kool; Papirius.

Carboeyclische verbindingen, > Cycli-

sche verbindingen.

Carbol is de handelsnaam voor > phenol.

Carbolineum is een mengsel van zware steen-

koolteeroliën, welke onder zachte verwarming met

chloor behandeld zijn teneinde den scherpen reuk weg
te nemen. Het is een donkerbruine, dunne, olieachtige

vloeistof met een s.g. grooter dan dat van water.

Het is sterk antiseptisch en wordt daarom veel voor

ontsmettingsdoeleinden gebezigd; voorts vrordt het

in den tuinbouwT gebruikt voor het afsluiten van boom-
wonden en de bestrijding van ongedierte, terwijl het

op groote schaal toegepast wordt als bederfwerend

middel voor hout, daar het gemakkelijk in het hout

dringt en dit niet verstikt, zooals met teer het geval is.

P. Bongaerts.

Vruchtboomcarbolineum is een

mengsel van teeroliën (destilleerende tusschen 0° en

ong. 350° C), phenolen en basen, door harszeep of

andere stoffen emulgeerbaar (zgn. „oplosbaar”)

gemaakt; het wordt in groote hoeveelheden aangewend
als bestrijdingsmiddel tegen bladluizen e.a. insecten,

vooral in ooftteelt en in boomkweekerijen. Bespui-

ting(71 /2% ;
soms ook6% of 10%) moet gedurende rust-

periode der planten plaats hebben (Jan. of Febr.),

daar anders beschadiging optreedt.

L i t. : Vlugschrift 8 van den Plantenziektenkun digen
Dienst, Wageningen. J. Goossens.

Carbolkalk is een poedervormig desinfectie-

middel, bereid uit ruwen phenol (carbol) en gebluschte

kalk. Ook gebruikt men in plaats van phenol, kreo-

sootolie, een teerolie met antiseptische werking.

Mengsels van phenol met gips, phenol met chloorkalk

en gips enz. komen eveneens als c. in den handel.

Carbololie. Uit de steenkolenteer wordt door
destillatie beneden 170° de lichte teerolie, tusschen
170° en 230° de carbololie of middenolie, bij 230°—275°

de zware teerolie of kreosootolie en boven 270° de

anthraceenolie verkregen. Door de c. opnieuw te

destilleeren verkrijgt men na verschillende bewerkin-

gen de handelscarbolzuur van 25—30% of 50% en

ook zuiver gekristalliseerde carbol (phenol). > Steen-

kolenteer. Hoogeveen .

Carbolsteen, stukken naphtaline, die zgn.

dienen om de lucht te desinfecteeren, maar in werke-

lijkheid slechts den reuk bedekken en insecten ver-

drijven.

Carbolvergiftlging, > Phenol.

Carbolwater, oplossing van 2% > phenol in

water.

Carbolzuur, handelsnaam voor > phenol.

Carbonado, variëteit van diamant, waarmee
aangeduid worden erwt- tot eigroote korrels van
grijze tot zwarte kleur en glanzende oppervlakte.

C. wordt uitsluitend in de provincie Bahia (Brazilië)

gevonden en door zijn extra hardheid speciaal gebezigd

bij de diepboringen. De zwarte kleur komt door de
aanwezigheid van amorphe koolstof. C. is ongeschikt

voor de vervaardiging van siersteen. De grootste c.

weegt 3 075 karaats en wordt te Rio de Janeiro be-

waard. Crommelin Iv. d. Beek .

Carbonamiden , > Zuuramiden.
Carbonari (= kolenbranders) vormden een ge-

heime politieke vereeniging in Zuid-Italië, tijdens de
Fransche bezetting opgericht. Aanvankelijk was de

bedoeling, de Napoleontische overheersching van
Napels af te schudden. Na den val van den keizer en

van Murat echter werden de C. de gezworen vijanden

van de Restauratie; soortgelijke vereenigingcn werden
toen in alle Latijnsche landen van Europa gesticht,

met het doel om overal liberale en revolutionnaire

opstanden te verwekken. Doch nergens waren de G.

in staat blijvende resultaten te bevorderen en zij

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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werden reeds ca. 1830 door andere revolutionnaire

vereenigingen, als de Giovine Italia, de Charbonneric

démocratique e.a., opgeslorpt; ca. 1848 waren zij

heelemaal verdwenen. Haar vrij ingewikkelde organi-

satie ontleende de Carboneria aan de orde der Vrij-

metselaars, doch trok de benaming harer instellingen

uit het bedrijf der kolenbranders. Vele C. waren tevens

lid van de Vrijmetselarij. De beweging werd door paus
Pius VII, 13 Sept. 1821, veroordeeld.

L i t. : A. Luzio, La massoneria e il risorgimento
italiano (Bologna 1925, met lit.)

;
R. Soriga, Gli inizi

della Carboneria italiana, in II Risorgimento italiano

(Turijn 1925) ;
J. Leti, Charbonnerie et ma^onnerie dans

le réveil national italien. Essai do critique historique,

vert. door L. Lachat (Parijs 1931). Lousse.

Carbonatatie. Nadat het diffusiesap der suiker-

bieten met kalk is behandeld (•> Kalkmengbak),
bevat het een hoeveelheid kalk, welke ten deele in

oplossing, ten deele in vasten toestand aanwezig is.

In de c. (eerste c.) wordt nu door het inblazen van
koolzuur de kalk geneutraliseerd. Er resulteert vast

calciumcarbonaat naast de suikeroplossing, welke

nog een alkaliteit bezit, overeenkomende met 0,1%
CaO. Bij deze kalk-koolzuur-reactie, waaraan ook

de suiker en het water deelnemen, worden allerlei

tusschenphasen doorloopen, waarbij de vloeistof

intermediair sterk visqueus wordt. Het chemisme
der reactie is nog niet volledig opgeklaard en evenmin
het colloïd-chemische verloop ervan. Naast deze

hoofdreactie verloopen allerlei reacties der niet-

suikerstoffen. Hoofdzaak daarbij is, dat een zoo groot

mogelijke hoeveelheid der laatste verwijderd wordt
en dat de massa goed filtreerbaar is. Voor een belang-

rijk gedeelte wordt dit bereikt door adsorptie aan het

zeer fijn verdeelde CaCOs . De adsorptie wordt sterk

beheerscht door de pH der oplossing en is het sterkst

in het zgn. iso-electrische punt. Brengt men het

diffusiesap op verschillende pH’s, dan blijken er

twee pH-gebieden te zijn, waarbij de sedimentatie

maximaal is. Een dezer ligt in het sterkzure gebied,

het andere ligt bij een pH tusschen 9 en 11. De pH-
waarde, tot welke in de eerste carbonatatie gecar-

bonateerd wordt, ligt (in Nederland) gewoonlijk

tusschen 10,8 en 11,1. Dit practische eindpunt der c.

was reeds lang bekend, vóór men de eigenschappen

der colloïdale stoffen en het bestaan van het iso-

electrische punt kende. Het eindpunt der c. is echter

waarschijnlijk geen iso-electrisch punt der neer-

geslagen stoffen in de normale beteekenis van dit

woord. Carbonateert men verder dan tot de juiste

alkaliteit, dan neemt het heldergele sap weer een

donkere kleur aan (overcarbonateeren). Het opnieuw
in oplossing gaan van verschillende stoffen is te

danken aan het dalen der pH beneden het optimale

sedimentatiepunt. Na de eerste c. wordt het sap

gefiltreerd in schuimpersen. Het afloopende heldere

sap wordt ter verwijdering der resteerende kalk op-

nieuw gecarbonateerd tot een alkaliteit, wisselend

tusschen ongeveer 0,005 en 0,025% CaO (tweede c.).

Het juiste pimt moet zoodanig worden gekozen, dat

de resteerende alkaliteit niet aan kalk, doch aan
alkali te danken is. In het moderne suikerbedrijf

bepaalt men dit punt op het laboratorium steeds

opnieuw in verband met het verwerkte bietenmateriaal.

Is niet voldoende kalium aanwezig, dan wordt tevoren

soda aan het sap toegevoegd. Het afgescheiden neer-

slag wordt opnieuw afgefiltreerd. P. v. Oinneken.

Carbonaten zijn de zouten, afgeleid van het

koolzuur. De algemeene samenstelling is MC03 ,

waarin M een tweewaardig metaal voorstelt. Alle

carbonaten zijn in water onoplosbaar, uitgezonderd

die van de metalen der alkali-groep en het ammonium-
carbonaat. Bij sterke verhitting worden ze alle ontleed

in C02 en het metaaloxyde. De carbonaten der al-

kaliën echter ontleden niet. In zuren lossen alle

carbonaten op onder ontwikkeling van C02 . Tot de

voornaamste c. behooren > calciumcarbonaat en

magnesiumcarbonaat, die gemengd als dolomiet in

ontzaglijke hoeveelheden voorkomen. v. d. Beek.

Carbonel, A 1 o n s o, Spaansch bouwmeester

en beeldhouwer uit de 17e eeuw, f 1660 te Madrid.

Aanvankelijk construeerde hij altaren in Barokstijl,

verder maakte hij sinds 1633 een begin met den bouw
van het buitenverblijf Buen Retiro en sinds 1644 met
den bouw van het stadhuis van Madrid. Knipping.
Lit.: Schubert, Geschichte des Barock in Spanien

(1908).

Carboneria is de vereeniging der > Carbonari.

Carboniet is de verzamelnaam van verschillende

veiligheidsspringstoffen, gemiddeld bestaande uit

25% nitroglycerine, 35% kalisalpeter en 40% hout-

meel. Zij komen onder vsch. namen in den handel

voor.

Carbonisehe plooiincj . De Carbonische plooi-

ing deed tijdens het Carboon en Perm in Europa het

hercynische plooiingsgebergte ontstaan, waarbij 2

vleugels zijn te onderscheiden. Den Westelijken

vleugel, die van Ierland over Wales en Zuid-Engeland

tot aan het Fransche Centraal-plateau reikte, heeft

de Oostenrijksche geoloog E. Suess Armori-
k a n i s c h gebergte genoemd. De Oostelijke vleugel,

die zich van Zuid-Frankrijk over de Vogezen en

het Zwarte Woud naar het Thüringer Woud, Harz,

Fichtelgebergte, Bohemen en Sudeten uitstrekte,

kreeg den naam van Varistisch gebergte.

Crommelin.

Carboniseeren, verkolen van plantendeelen,

klitten, stroo, houtdcelen, plantenvezels in wol,

lompen en wollen weefsels door hygroscopische

middelen. Losse wol en stoffen worden meestal gecar-

boniseerd door drenken in verdund zwavelzuur,

mechanisch verwijderen der overtollige zuuroplossing

en drogen bij ong. 100° C. Er blijft dan een dunne laag

geconcentreerd zwavelzuur (onschadelijk voor wol),

die aan de vnl. uit cellulose bestaande plantendeelen

het water onttrekt, zoodat koolstof (vergruisbaar)

overblijft; volgt een neutraliseeren. Lompen voor de

verwerking tot > kunstwol worden door carboni-

seeren bevrijd van katoenen voering en naaigaren,

meestal door gasvormig zoutzuur bij analoge werking.

Frohn.

Carbonitrilcn, > Cyaniden.

Carbonium is de Latijnsche naam voor >
koolstof. Daarom wordt deze stof in scheikundige

formules door een C aangegeven.

Carbonpapier, meestal zeer dun en taai papier,

zgn. zijdepapier, hetgeen geprepareerd met verf, was
en lijn- of resinusolie gebruikt wordt voor doorslagen

voor hand- of machineschrift.

Carbonylehloride, > Phosgeen; > Zuur-

chloriden.

Carbonylgroep of ketongroep (s c h e i k.) is

de atoomgroep C=0. Ze komt in verschillende or-

ganische verbindingen voor, zooals in ketonen, alde-

hyden, zuren en geeft aan de stoffen speciale eigen-

schappen.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.
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Carbonzuren (s c h e i k.) zijn organische

verbindingen, die de carboxyl- of zuurgroep COOH
bevatten. Al naar het getal der in het molecuul

aanwezige carboxylgroepen onderscheidt men mono-
carbonzuren of eenbasische (eenwaardige) zuren,

dicarbonzuren, tricarbonzuren, enz. Het eenvoudigste

c. is mierenzuur H.GOOH, waarin de carboxylgroep

slechts aan één waterstofatoom gebonden is. Het
eenvoudigste dicarbonzuur is oxaalzuur HOOC —
COOH. De c. kunnen gemakkelijk in andere verbin-

dingen zooals esters, zuurchloriden, zuuramiden enz.

worden omgezet. Hoogeveen.

Carboon ({Lat. carbo = kool), de vierde

formatie van het Palaeozoïcum en tevens de periode,

gedurende welke de Carboonformatie werd afgezet.

Tegenwoordig is de naam steenkoolformatie algemeen;

toch vertegenwoordigt de steenkool slechts een gering

deel van de gesteenten, die in het C. over de geheele

wereld zijn gevormd. Steenkool wordt ook in andere

formaties gevonden, echter is nooit cellulose in zulke

groote hoeveelheden en in zoo algemeene verbreiding

opgehoopt en door inkooling omgevormd als in het

C. Daardoor is de steenkoolvorming het bijzondere

karakteristiek van de Carboonperiode te noemen.
Het C. wordt onderverdeeld in eenonderste afdeeling,

de k o 1 e n k a 1 k, en een bovenste steenkool-

voerende afdeeling, het productieve C. De
kolenkalk is in Duitschland en gedeeltelijk in Enge-
land en Ierland door een schisteus-zanding aequivalent,

den K u 1 m, vertegenwoordigd. Het is een zee-

afzetting, terwijl de steenkoolvoerende of flözführende

lagen uit vastelandmoerassen ontstaan. In Rusland
en Azië treden naast de kolenkalk nog andere dikke
kalklagen van mariene ontstaanswijze op (jongere

kolenkalk of Fusulinakalk). Daar men in Rusland
en in sommige streken van N. Amerika, in afwijking

met wat boven gezegd is, juist in het onder-Carboon
steenkool aantreft, kan men de volgende indeeling

van het Carboon geven:

Continentale

ontwikkeling

Mariene
ontwikkeling

Boven-
Carboon

„flözführendes”

zgn. productief

Carboon

jongere kolen- of

Fusulinakalk

Onder-
Carboon

„flözführendes”

Carboon
onder-

kolenkalk

Kulm

In Frankrijk verdeelt men het C. in 3 afdeelingen:
1° Dinantien (naar Dinant) voor het onder-

Carboon (kolenkalk). 2° W e s t f a 1 i e n of Mos-
co v i e n (naarmate de ontwikkeling continentaal

of marien is) voor het midden-Carboon. 3° S t é p h a -

nien of Ouralien voor het continentale of

mariene boven-Carboon.
Tegenwoordig deelt men het C. ook in naar de

fossiele flora’s.

Tijdens de vorming van de Carbonische afzettingen

manifesteerde zich de Carbonische plooiing. Hand
in hand met die plooiingsphase ging het optreden

van magma-erupties, die als graniet- en porfiermassa’s

zijn bewaard gebleven. De granietische gesteenten

van veel gebergten in Duitschland, Schotland,

Noorwegen enz. zijn van Carbonischen ouderdom.

De verdeeling van vasteland en zee was tijdens het

C. vrijwel dezelfde als gedurende de voorafgaande

perioden. De > Tethys vormde een geweldige zee

tusschen het Noord- en Zuid-continent. De vaste-

landen waren bedekt met moerassen, waarvan de

tropische vegetatie de oorzaak werd van de steenkool-

vorming. Het C. is de eerste formatie, waarin naast

dierlijke ook plantaardige resten een groote beteekenis

krijgen. Die plantenresten zijn uitsluitend afkomstig

van landplanten. Hiervan zijn weer alleen crypto-

Recon8tructie van een oerwoud in het Carboon-tijdperk.
Links : Lepidodendron, met aan den voet boomvarens.

Rechts : Calamites, met aan den voet Sigillaria.

gamen ons bekend geworden bijv. Pteridospermen,

Lepidophyten, Sigillaria’s en Calamieten. Van de

Carboon-fauna valt als merkwaardig verschijnsel te

noemen het in grooten getale optreden onder de lagere

dieren van foraminiferen (Fusulina, Schwagerina).

Onder de ongewervelde dieren spelen koralen, stekel-

huidigen, brachiopoden, weekdieren (Lamellibrachi-

aten, Cephalopoden, Gastropoden) een groote rol.

Van werveldieren zijn uit het C. visschen, amplii-

biën en eenige reptielen bekend. Crommelin.

Carboonflora, Carboonformatie, > Car-

boon.
Carboraffin, > Actieve kool.

Carborundum of siliciumcarbide
is een zwarte kristallijne stof, die ongeveer even hard

is als diamant. De samenstelling is CSi. Het wordt

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



823 Carboxylgroep—Carcassonne 824

bereid door in den electrischen oven zand te gloeien met
koolstof. De reactie verloopt volgens : Si02 + 3C >
CSi + 2CO. De stof is uitsluitend een kunstproduct.
Wegens de buitengewone hardheid wordt het als

slijpmiddel gebruikt, zoowel in poedervorm als in

den vorm van slijpsteenen. Ook dient het als vuur-
vaste bekleeding van vuurvaste steenen, als silicium-

afgever bij de ijzerbereiding en in beton om stroever

oppervlakken te geven. Bekend zijn de Amerikaansche
fabrieken aan de Niagara-watervallen.

Crommelin/v. d. Beek.

Carboxylgroep (s c h e i k.) is de atoom-
groepeering C=O.OH, welke men in verschillende

organische verbindingen aantreft en die aan deze

verbindingen een zuur karakter verleent. > Carbon -

zuren; > Vetzuren.

Carbromal, diaethylbromoacetylureum, merk-
naam: adaline, wit bijna smaakloos poeder, dat in

koud water niet, in warm water wel oplosbaar is.

Gebruikt in de geneeskunde als pijnstillend en

slaapmiddel.

Carbunkcl is een ernstige ontsteking van de
huid en het onderhuidsch weefsel, meestal bij vol-

wassenen, waarbij een plaatselijk harde, rood-blauw
gekleurde zeer pijnlijke zwelling optreedt bij voorkeur

in den nek en op den rug. Patiënten voelen zich ziek,

hebben meestal koorts en zijn niet zelden lijders aan
suikerziekte.

Na eenigen tijd komt op verschillende plaatsen

verweeking en doorbraak (negenoog) tot stand, waar-
bij een etterige massa voor den dag komt. Het duurt
dan geruimen tijd, voordat het groote weefseldefect

weer geheel aangevuld is. E. Hermans

.

Carburator is dat onderdeel van een automobiel-

motor, dat de benzine van den vloeibaren toestand

in den gasvorm omzet. Om een ontplofbaar gas-

mengsel voor den motor te verkrijgen moet een zekere

hoeveelheid benzine met een bepaald quantum lucht

worden vermengd, en de taak van den carburator

is nu om die verhouding bij elke snelheid van den
motor en dus ook bij elke hoeveelheid benoodigd gas

constant te houden. De benzine komt van den benzine-

bak langs A in de kamer B, waar zich de vlotter C
bevindt, die zorg draagt voor het behouden van een

DOORSNEDE ZEN/TH CARBURATOR,.

constant benzinepeil. De lucht komt langs D den
carburator binnen en stroomt langs de sproeiers,

waaruit de benzine wegens den aldaar heerschenden

onderdruk wordt medegezogen, om langs de smoorklep
naar den motor te worden gevoerd. In een modernen
carburator heeft men verschillende sproeiers, nl. E
alleen voor het starten, hetgeen een rijk gasmengsel

vergt, F voor het langzaam draaien van den motor
en G voor het snel draaien van den motor met den
compensatiesproeier H. De smoorklep I zorgt voor

het regelen van de hoeveelheid door te laten gas en

wordt bewogen door middel van een gaspedaal, het-

welk de chauffeur met den voet bedient. Guljé.

Carburecren heet het verhoogen van de calo-

rische waarde van lichtgas door toevoeging van kool-

waterstoffen als benzine, benzol, xylol, petroleum-

aether, enz. of door menging met oliegas. Dit oliegas

wordt gemaakt in den zgn. carburator of olieverdam-

per. Het is een cylindrische toren, gevuld met stapel-

werk van vuurvaste steen. De hiervoor gebruikte

olie (gasolie) wordt gespoten op de gloeiend gemaakte
steenen en wordt gesplitst in gasvorm ige producten.

Dit is het zgn. kraken van gasolie (Eng. to crack),

waarmede het watergas (> Gas) verrijkt wordt.

de Wilde.

Carburen, > Carbiden.

Carbylamineu of isonitrilen, volgens de nieuw-

ste nomenclatuur Isocarbonitrilen genoemd, zijn

kleurlooze vloeistoffen met een zeer walgelijken reuk

en vergiftige eigenschappen, die ontstaan, wanneer

men primaire aminen met kali en chloroform verhit.

Ze hebben de algemeene formule R — N = C (R =
Alkylgroep) en behooren tot de weinige verbindingen

met een tweewaardig C-atoom. Hoogeveen

.

Careano, G i u 1 i o, Ital. dichter, * 7 Aug. 1812

te Milaan, f 30 Aug. 1884 te Stresa. Hij debuteerde

met een poëtische vertelling Ida della Torre (1834)

en genoot buitengewonen bijval met zijn verhaal

Angiola Maria (1839), dat den familieroman in Italië

invoerde. Ook bekend als lyricus met Prime poes ie,

als beschrijver van het huiselijk leven in Racconti

semplici (1843), Dodici novelle (1856), als tooneel-

schrijver met Spartaco (1857), Ardoino (1860), Valen-

tina, en een degelijke Shakespeare-vertaling (12 dln.

1874—1882).
Verdere werkon: Racconti campagnuoli (1869);

Poesie edite e inedite (2 dln. 1861—1870) ;
Memorie di

grandi (2 dln. 1870) ;
Racconti popolari (1871) ;

Gabrio i

Camillo, storia milanesc (1874) ;
Poesie varie (1875)

;

Carlo Barbiano di Belgiojoso (1882). Posthuum : Lettere

alla famiglia o agli amici 1827—1854 (Milaan 1887)

;

Opere complete (10 dln. Milaan 1892—1896). — L i t.

:

Bleger, G. Carcano’s Romanen u. Prosanovellen (1902).

XJlnx.

Carcassonne, 1° hoofdstad van het dept. Aude
(Frankrijk), 103 m boven zee (43° 13' N., 2° 22' O.);

33 921 inw. (1931). Op een heuvel ligt de oude „Cité”.

Openluchttheater. Bisschopszetel. Handel in laken,

wol, wijn. Het oude Carcaso kwam in 408 onder de

West-Goten; in 725 onder de Saracenen; later werd
het een graafschap. In 1229 kwam het aan Frankrijk.

L i t. : Rivales, Cité de C. (1920). Heere.

Kunst. In de na 1247 gestichte, thans gemoderni-
seerde benedenstad van C., op den Westelijken

(linker-) oever der Aude, bevinden zich de eenbeukige

kerk van den H. Michael (13e eeuw, gerestaureerd

door Viollet-le-Duc) en de eveneens eenbeukige

H. Vincentiuskerk (14e eeuw), beide in den trant

der school van Languedoc. Over de 110 m lange Oude
brug (Pont-Vieux, begin 14e eeuw) bereikt men de

oude bovenstad, de „Cité de Carcassonne”, in de

5e eeuw door de Wisigoten gesticht ter plaatse van
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een Romeinsch castellum, een der belangrijkste en

indrukwekkendste monumenten van middeleeuwsche

vestingbouwkunst. Met hare smalle, kronkelende

straten wordt zij omsloten door een dubbelen ringmuur,

waarvan de binnenste, in aanleg Wisigotisch werk der

5e eeuw, in de 13e eeuw gewijzigd, wordt omgeven
door een lager gelegen ommuring, opgetrokken in de

13e eeuw onder Lodewijk IX en Philips III. Beide
ommuringen zijn gescheiden door een omgang (les

Lices), van 7—8 m breedte. De binnenste muur is

versterkt met 27 muurtorens; voornamelijk aan zijn

Noord- en Westzijde zijn nog gedeelten bewaard van
het Wisigotische muurwerk, bestaande uit rechthoekige

blokken bergsteen, afgewisseld door lagen baksteen,

benevens de voet van een Wisigotischen muurtoren;

omstr. 1130 is aan de Noord-Westzijde tegen de binnen-

zijde van dezen muur een sterk rechthoekig kasteel

opgetrokken. De buitenmuur telt 18 torens en flan-

keeringswerken. Hoofdtoegangen zijn de Porte d’Aude
aan de Westzijde en de Porte Narbonnaise aan de

Oostzijde. Binnen de Cité verrijst de St. Nazairekerk,

bestaande uit een in 1095 begonnen driebeukig Ro-
maansch schip, gedekt door een spitsbogig tongewelf

op gordelbogen, en uit een Gotisch koor en transept,

na 1260 begonnen, omstr. 1330 voltooid; belangrijk

zijn vooral haar gebrandschilderde glazen der 14e,

15e en 16e eeuw. Zoowel de vestingwerken als de kerk

zijn in 1850
—

’60 door Viollet-le-Duc op niet altijd

onbedenkelijke wijze gerestaureerd.

L i t. : Joseph Poux, La cité de Carcassonne (Toulouse

1925). F. Vermeulen.
2° Bisdom in Zuid-Frankrijk, suffragaan van

Toulouse. Het omvat het departement Aude en telt

32 dekenaten en 415 parochiën. In de 13e eeuw was
het een centrum der Albigenzen en is bekend door het

optreden van S. Dominicus.
L i t. : Gallia Christiana (VI, 860 vlg.)

;
Balme-Lelai-

dier, Cartulaire ou Histoirc diplomatique de S. Domi-
nique (I, 372 vlg.).

Carcel, > Carcellamp.

Carcellamp, olielamp van speciale constructie,

die vroeger in Frankrijk gebruikt werd om de eenheid

van lichtsterkte, carcel genaamd, vast te leggen

(> Kaars).

Careeres (Lat.), remisen voor de strijdwagens in

den Romeinschen circus.

Carceri-klooster ,
gelegen op de helling van den

Monte Subasio bij Assisi. Van bijzondere bcteekenis

om zijn levendige herinneringen aan het leven van
Franciscus en diens eerste volgelingen.

Lit.

:

N. Cavanna, L’Umbria Francescana (Perugia

1910, 118 vlg.).

Carcer Maniertinus, > Mamertijnsche gevan-

genis.

Garcharias, > Haaien.

Carchariidae (< Gr. karcharlas = haai),

familie der haaien, die vanaf het Krijt tot heden voor-

komt. Het geslacht Carcharias is bekend sedert het

Tertiair.

Carcharodon (r o n d e 1 e t i M. H.) is een

reusachtige haai. Hij heeft zeer groote, aan den rand
fijngezaagde tanden en leeft in de zeeën der wanne
streken en van de Middellandsche Zee tot Australië.

De lengte moet 10 tot 12 m bedragen. Over de leefwijze

en voortplanting van dezen visch is niets naders

bekend, maar hij behoort zeker tot de meest roofachtige

en gevaarlijke van alle haaien.

De 15 cm hooge tanden zijn in het Krijt en Tertiair

zeer algemeen. Keer.
Garclièdon (a n t. g e o g r.), Gr. naam voor

Carthago.

Carclicmisj, -> Charkamis.

Carcinoma (Gr. to karkinooma = de kanker).

Onder carcinomen vat men die vormen van kanker
samen, die ontstaan zijn door ongeremde woekering
van epitheelcellen. Dit zijn de cellen, die het lichaam
aan de buitenzijde bekleeden en tezamen een afslui-

tende laag vormen; ook de cellen, die holten bekleeden,
welke in direct verband met de buitenwereld staan
of daarin met buizen uitmonden, zijn epitheelcellen,

bijv. de bekleeding van mond, slokdarm, maag, darm,
blaas, enz. Ten slotte zijn epitheliën de cellen van die

organen, welke uit het epitheel van de huid of van
bovengenoemde organen zijn ontstaan: zoo is de lever

bij de ontwikkeling van den mensch ontstaan door
uitstulpingen van het darmepitheel, evenzoo het
pancreas; de speekselklieren zijn op dezelfde wijze

uit het mondepitheel voortgekomen en zoo zijn er een
groot aantal organen, die we meestal „klieren” noemen,
die door vermeerdering en uitbochting van epitheel

ontstaan zijn. De meeste van deze klieren hangen door
buizen samen met het orgaan, uit welks epitheel zij

zijn voortgekomen.
Alle kwaadaardige gezwellen nu, die uit epitheliën

zijn ontstaan, noemt men carcinomen (de goedaardige
epitheeltumoren noemt men, al naar hun bouw:
adenomen of papillomen; de kwaadaardige tumoren,
die uit andere cellen dan epitheelcellen zijn ontstaan,

noemt men sarcomen). De kenmerken van kwaadaar-
digheid van een gezwel zijn velerlei. De belangrijkste

zijn o.a. de onbegrensde groeikracht, de neiging om
niet alleen het orgaan, waarin het gezwel ontstaat,

weg te vreten en te verwoesten, maar eveneens de
organen in de omgeving (infiltreerende groei); een
derde kenmerk is het vermogen om zich in andere
organen uit te zaaien, hetgeen langs bloed- en lymphe-
banen geschiedt. Vreet bijv. een gezwel een bloedvat
aan, dan kan het gebeuren dat een of meer cellen van
dat gezwel daarbij losraken en met den bloedstroom
meegenomen worden. Het bloed zet die cellen in een
ander orgaan af en daar groeien ze dan weer tot een
zelfstandigen tumor uit, die op zijn beurt dat orgaan
weer verwoest en verdere uitzaaiingen (metastasen)
kan vormen. Nog vaker dan langs de bloedbaan
ontstaan bij carcinomen de uitzaaiingen door middel
van den lymphestroom, die het weefselvocht uit

de organen afvoert. Hierbij komen de uitzaaiingen het
eerst tot stand in de lymphklieren, die als filters

in de lymphbanen zijn ingeschakeld. Aangezien bekend
is, waar de lymphklieren zich bevinden, die de lymphe
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uit een bepaald orgaan filtreeren, weet men dus ook,

waar men de eerste metastasen kan verwachten.

Hoewel een carcinoom dus een kwaadaardige tumor
is en dientengevolge bovenstaande kenmerken ver-

toont, is er in die kwaadaardigheid toch nog veel

verschil. Sommige carcinomen groeien zoo snel en ver-

woesten zoo spoedig de organen, dat in enkele weken of

maanden de dood volgt. Andere zijn veel minder actief

en geven zelden of zeer laat uitzaaiingen in andere or-

ganen, maar blijven lang beperkt tot deplaats, waar ze

ontstaan, zooals bijv. enkele vormen van huidkanker.

De diagnose van een gezwel als behoorend tot de

carcinomen kan veelal met voldoende zekerheid uit

de symptomen en uit de plaats van ontstaan worden
vastgesteld, maar het middel om zekerheid te krijgen,

vormt het microscopisch onderzoek van een stukje uit

het gezwel. Indien dit laatste gemakkelijk bereikbaar

is, wordt dan ook voor diagnostische doeleinden een

klein stukje ervan weggenomen en microscopisch

onderzocht. Wanneer dan hierbij blijkt, dat het gezwel

bestaat uit epitheelcellen, die actieven groei vertoonen

en nabijgelegen weefsels vernietigen,dan is er zekerheid,

dat men met een carcinoom te maken heeft, en kan
men dienovereenkomstig zijn maatregelen nemen.
Het microscopisch beeld van carcinomen kan,

afgezien van algemeene kenmerken van kwaadaardig-

heid, waarvan er boven enkele werden genoemd, een

zeer wisselend beeld vertoonen. Nu eens groeit het

tumorweefsel als strengen of nesten van maligne epi-

theelweefsel (carcinoma solidum), dan weer groeit het

als klierbuizen (adenocarcinoma), of lijkt in zijn bouw
op het bedekkende epitheel van de huid (carcinoma

planocellulare). Soms is er geen duidelijk type in te

herkennen en groeit het gezwel als losse cellen in de

weefselspleten en tusschen de cellen van andere organen

verder.

Een enkele maal geeft het microscopisch beeld,

behalve de diagnose van kwaadaardigheid en het

type van het carcinoom, ook nog wel eens antwoord

op de vraag naar den graad van kwaadaardigheid,

die naar de activiteit en de wijze van groei beoordeeld

kan worden. Meer inzicht hierin geeft echter de ervaring

en men weet wel ongeveer hoe maligne een bepaalde

tumor in een bepaald orgaan is, al heeft men daar in

een gegeven geval meestal niet veel houvast aan.

Want naast het orgaan, waarin het carcinoom optreedt

of het soort gezwel, spelen bij het bepalen van de

kwaadaardigheid nog vele andere factoren een rol,

bijv. de leeftijd (soms heftig groeiende carcinomen bij

jonge mcnschen) of het weerstandsvermogen.

De tegenwoordige wijze van behandelen van carci-

nomen is in hoofdzaak drieledig: 1° chirurgisch door

den tumor geheel te verwijderen. 2° Met Röntgen- of

radiumstralen, waarvoor de gezwelcellen meestal veel

gevoeliger zijn dan de cellen van het orgaan, waarin

het gezwel is ontstaan. Bij daarvoor gunstig gelegen

tumoren kunnen daarmee soms volledige genezingen

worden bereikt. 3° Met allerlei chemische of biologische

methoden, waarbij ófwel ernaar gestreefd wordt de

kankercellen in haar groei te belemmeren of haar te

dooden, ófwel den weerstand van het lichaam tegen

de woekerende cellen zoodanig te verhoogen, dat het

gezwel niet verder woekeren kan. Op het oogenblik

zijn dc resultaten van deze laatste methode nog niet

zeer belangrijk.

In alle beschaafde landen wordt de strijd tegen den
kanker met alle kracht gevoerd en enorme sommen
gelds zijn beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar

het wezen, de oorzaken en de bestrijdingsmogelijk-

heden van den kanker.

Over de oorzaken van den spontaan bij de menschen
optredenden kanker is echter toch nog maar zeer weinig
bekend en het komt maar uitermate zelden voor, dat
men in een bepaald geval een oorzaak kan vinden.
Toch weet men, dat er allerlei factoren zijn, die het
ontstaan van kanker begunstigen en door experimenten
op dieren heeft men een aantal van deze factoren

beter kunnen bestudeeren. Zoo kent men een groot
aantal stoffen, die bij zeer langdurige applicatie

carcinomen kunnen veroorzaken, bijv. sommige teer-

soorten, aniline, paraffine, roet enz. Maar hoe belang-
rijk deze vondsten ook zijn, toch hebben ze nog niet

geleid tot een beter inzicht in het ontstaan van de bij

den mensch meest voorkomende carcinomen.
Over de erfelijkheid van kanker in het algemeen

en carcinoom in het bijzonder wordt veel geschreven
en gesproken, maar er is maar weinig met zekerheid
bekend. Het is natuurlijk zeer wel mogelijk, dat de
eene familie minder weerstandsvermogen heeft tegen
of meer neiging tot het krijgen van carcinoom, maar
de statistieken geven daarover nog geen eensluidend
oordeel en in het algemeen is de beoordeeling ervan
zoo moeilijk en van zoovele, soms onvolledig bekende
factoren afhankelijk, dat men nog niet tot een eens-

gezinde opvatting in deze is gekomen. Wijers.

Carcinus, geslacht van krabben. Aan de
Ned. en Belg. kust is zeer algemeen de strandkrab
(Carcinus moenas), die leeft van doode visch, mossels,

e.d. Merkwaardig is de zijwaartsche gang en de zelf-

amputatie der pooten, als het dier hierdoor zichzelf

kan bevrijden.

Carco, F r a n c i s, Fransch schrijver, * 3 Juli

1886 te Nouméa (Nouvelle Calédonie). In zijn romans
schildert hij voornamelijk de onderste lagen der
maatschappij.
Werken. Romans : Jésus-la-Caille (1914) ; Scènes

de la vie de Montmartre (1917) ; L’homme traqué (1922);
Le roman de Fran^ois Villon

;
Rue Pigalle (1928).

Tooneelstukken : Mon homme (samen met A. Picard,

1921) ;
Les chercheurs d’or (met J. Richepin, 1922).

Gedichten : Instincts (1911) ; La bohème ct mon cocur
(1912) ;

Petits airs (1920).

Cardaansche hangring. Wanneer men een

Cardaansche hangring.

lichaam zoodanig wenscht op te hangen, dat het,
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niettegenstaande deze ophanging, vrij draaibaar blijft

om elke mogelijke denkbeeldige as, welke door een

van zijn punten kan getrokken worden, maakt men
gebruik van den Cardaanschen hangring.

Het lichaam (L) wordt voorzien van een as aa, die

haar steunpunten heeft aan een ring. Deze ring zelf

is draaibaar om een tweede as bb loodrecht op de

eerste. Hierdoor wordt de beweging van het lichaam

op zulke wijze beperkt, dat steeds een zijner punten
op zijn plaats blijft.

De C. h. wordt vooral gebruikt voor het ophangen
van toestellen, welke men steeds in eenzelfden hori-

zontalen stand wil houden, zoo bijv. scheepscompas-

sen, scheepslampen, chronometers, enz. D'Olieslager.
Cardamine , > Veldkers.

Cardamomum, > Elettaria.

Gardamon-gcbergte, Zuidelijk deel van de

West-Ghats, Britsch Indië (9° 27' N., 76° 52' W.), in

den staat Travancore. Vroeger verbouw van kardamum,
nu theecultuur.

Cardanas (> Automobiel) dient tot overbrenging

van de motorkracht via den versnellingsbak naar de

achterbrug. Naargelang de wijze van bevestiging van
de achterbrug aan het chassis, bestaat de cardanas

meestal uit een as, op elk der uiteinden waarvan een

> cardankoppeling is gemonteerd, waarvan één is

voorzien van een gHjstuk om de lengte van de cardanas

te kunnen wijzigen volgens den stand van de achter-

brug. Guljé.

Cardankoppeling (> Automobiel) dient om
de motorkracht via de cardanas onder eiken gewensch-

Gemontecrde cardankoppeling.

ten hoek naar de achterbrug over te brengen. Ze bestaat

uit twee heen en weer bewegende vorken E en F haaks
op elkaar gemonteerd in een huls C, welke van lagers B

Gedemonteerde cardankoppeling.

is voorzien. Op de schets is de vork E van een glijstuk A
voorzien, waarin de cardanas heen en weer kan schui-

ven, terwijl de vork F met haar aankoppelingsschijf D
aan de achterbrug wordt bevestigd. Guljé.

Cardano, -> Cardanus.

Cardanus, Hiëronymus (Geronimo Car-

dano), Ital. wijsgeer der Renaissance, hoogleeraar te

Pavia; * 1601, f 1576. Zijn denken is beïnvloed door

Nic. Cusanus. Het heelal is vervuld van de materie,

die haar eerste bepaling krijgt van de aardsche voch-
tigheid en de hemelsche warmte. Deze laatste is de

verschijningsvorm van de wereldziel, die ook alle

individueele zielen omvat. De stand der hemellicha-

men bepaalt alle gebeuren op aarde.

Werken: De vita propria
;
De subtilitate

;
De

varietate rerum ; Arcana aeternitatis. — L i t. : A. Vloe-
mans, De heroïeke wijsbegeerte van de Renaissance

(1926). F. Sassen.

De groote reputatie, die C. in geheel Europa
enoot, berustte, verder nog op zijn werkzaam-
eid als arts en op zijn werken over wis- en na-

tuurkunde. De verzamelde werken zijn in 10 deelen

uitgegeven door Sponius (Lyon 1663; autobio- en
bibliographie in dl. I, wiskundige geschriften in dl. IV).

Op naam van C. staan (ten onrechte) een oplossings-

methode van de algebraïsche vergelijking van den
3en graad en de methode van ophanging in zgn.

Cardanus-beugels, die het opgehangen voorwerp
onttrekt aan de bewegingen van het steunvlak. >
Cardaansche hangring. Dijksterhuis.

Cardanus, formule van, > Kubische
vergelijking.

Cardarelli, Vin een zo, Ital. schrijver,
* 1 Mei 1887 te Cometo Tarquinia, stichter en bestuur-
der van de > Ronda, een der leiders van de zgn. neo-
Klassieke school, die zich verzette tegen de futuris-

tische stroomingen en den geest van > La Voce, en
ijverde om de Ital. letteren naar orde en tucht terug te

brengen. Bagutta-prijs 1929 voor II sole a picco.

Werken: Prologhi (1916) ;
Viaggi nel tempo (1920);

Le favole della Genesi (1924) ;
Terra genitrice (1924)

;

L’Italiano (1928) ;
II sole a picco (1929) ;

Parliamo
dell'Italia (1930). Ulrix.

Cardauns, H e r m a n n, Duitsch literair-

historicus, verteller en journalist; * 1847 te Keulen,

t 1925 te Bonn. C. was privaatdocent in de geschiedenis

te Bonn, hoofdredacteur van de Kölnische Volks-
zeitung; uitgever van de geschriften der Görresgesell-

schaft; voorzitter van den Katholiekendag te Mann-
heim 1902.

Werken: Konrad von Hochstaden (1880) ;
Die

Görresgesellschaft (1901) ;
Aus dem Leben eines dtsch.

Redakteurs (1912) ;
Der Stadtschreiber von Köln (1900).

Biographieën van J. Bachem (1919), A. Gröber (1921),
Trimborn (1922), E. Lieber (1927). Pintelon.

Cardia is het voorste gedeelte der maag, waarin
de slokdarm uitmondt. De hier liggende klieren

heeten cardiaklieren.

Cardia (a n t. g e o g r.), belangrijke stad in

de Thracische Chersonnesus, kolonie der Milesiërs;

verwoest door Lysünachus 309 v. Chr.; de bewoners
werden verplaatst naar Lysimachia. Geboorteplaats

van Eumenes en Hiëronymus van C. Davids.

Cardiaklieren, > Cardia (maagdeel).

Gardialgie (<^ Gr. kardia = hart, maagmond;
algos = pijn) is een medische term, welke aanleiding

geeft tot eenige verwarring. Men gebruikt hem zoowel
voor pijn in de hartstreek als voor maagpijn; het

laatste is echter het meest gebruikelijk en wel voor de
chronische of chronisch recidiveerende maagpijn bij

maagzweer of bij nerveuze maagklachten (> Maag-
neurose). Hoelen.

Cardiatonica zijn geneesmiddelen, die de wer-
king van het hart bevorderen.

Wat niet onder C te vinden is, zoeke men onder K.



ERRATA
Deel I.

Kol. 205, 14e regel van boven: Roquelaere; lees:
Roquelaure.

Kol. 364, 26e regel van boven: Cabromal; lees:
Carbromal.

Kol. 583, 28e regel van boven: Lammenais; lees:
Lamennais.

Kol. 739, 8e regel van onderen: Bankulboom;
lees: Bankoelboom.

Kol. 824, 5e regel van onderen: Todos os Santos;

lees: Todos los Santos.

Deel II,

Kol. 26, 10e regel van boven: Al Mahdi; lees:
Al Mahdo.

Kol. 35, 12e regel van onderen: steeds; lees:
reeds.

Kol. 36, 11e regel van onderen: Beotius a Bolsward;

lees: Boëtius a Bolswert.

Kol. 47, 18e regel van onderen: staartlooze; lees:
staartdragende.

Kol. 419, onderste regel: (NaK)AlSi308 ; lees:
(NaK)AlSis08 .

Kol. 472, 31e regel van onderen: Antonoüpolis;

lees: Antinoüpolis.

Kol. 487, 4e regel van boven: klassenstrijd; lees:
rassenstrijd.

Kol. 798, tusschen 28en en 29en regel van boven

inlasschen:

Arentsburg, een plaats onder Voorburg (bij

Den Haag), waar overblijfselen zijn opgegraven van

een Romeinsch castellum en vlootstation, waar-

schijnlijk het op de Tabula Peutingeriana vermelde

Praetorium Agrippinae.

Kol. 827, 12e regel van onderen: a, ï, ö; lees:
a, a, i, i, u, ü.

Deel III,

Kol. 770, 33e regel van onderen: Barajo; lees:
Baroja.

Deel IV.

Kol. 368, 22e regel van onderen: Cliché 6, 6— 12,2;

dit vervalt.

Kol. 406, 21e regel van onderen: Koburg; lees:
Laeken.

Kol. 406, 4e regel van onderen: Hainaut; lees:
Henegouwen.

Kol. 723, regel 39 van onderen t/m regel 68 van
onderen en kol. 724 regel 1 van boven t/m regel 23
van boven behooren geplaatst in kol. 725 tusschen

regel 9 en 10 van onderen.

Deel V.

Kol. 259, tusschen 8en en 9en regel van onderen

inlasschen:

Bitsingen (Fr. Bassenge), Waalsche gem.
in het Z. van de prov. Limburg, in het beneden Jeker-

dal; opp. 393 ha, 900 inw.; stroohoedenfabricage;

bezienswaardige Renaissance-kerk; belangwekkende
Rom. vondsten.

Kol. 499, tusschen 31en en 32en regel van onderen

inlasschen

:

Boekengids, > Verbond van Kath. Boekerijen

(Algemeen).

Kol. 594, 31e regel van onderen: * 1882; lees:
* 1842.

Kol. 780, 6e regel van onderen: 16 000; lees:
1600.

Kol. 780, 5e regel van onderen: 12 000; lees:
1200.

Deel VI.

Kol. 224, 9e regel van boven: Bréul, lees: Bréaul.

Kol. 224, 17e regel van boven : achter sémantique

leze men een komma.
Kol. 317, 34e regel van boven: zijn de voornaamste;

lees: behooren tot de voornaamste.

Kol. 368, 16e regel van boven: voor de dubbele

punt na het woord Testament moet een punt-komma
gelezen worden.

Kol. 691, 33e regel van boven: door Evangelie ;

lees: volgens Evangelie.




